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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2013. január 10-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) 
megtartott rendkívüli   nyílt ülésének 

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

         
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 

 
1. Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 

körzethatárairól szóló 13/2002.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
2. Javaslattétel a köztisztviselők a 2013. évre vonatkozó teljesítmény-

követelmények alapjául szolgáló célok meghatározásához 
 

3. A Képviselő-testület 2013. évi „Munkaterv”-ének jóváhagyásáról 
 

4. A GZT-821 forgalmi rendszámú, Volkswagen LT 35 2.5 SDI típusú 
tehergépjármű értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 

 
5. Tankerületi igazgatás elhelyezéséről 

 
6. Járási Hivatal infrastrukturális feltételeinek kiépítéséhez további pénzügyi 

fedezet biztosításáról 
 

7. Edelényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 

 
8. Molnár Oszkár polgármester illetményének megállapításáról  

 
9. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról 

 
10. A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

 
11. Létszámcsökkentés elrendelése az Edelényi Polgármesteri Hivatalnál 

 
12. Adósságállomány konszolidációjáról 
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13. A 2013. évi költségvetést megalapozó döntések meghozataláról 
 

14. Hozzájárulás a Polgármester által alapítványban betöltött tisztség 
fenntartásához 

 
15.  Köznevelési intézmények működtetéséről 

 
Zárt ülés:  
 
1. Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásról  
 
2. Az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Borsodi út 2. I/8. szám alatti 

1169/A/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 
 
 
 

E d e l é n y, 2013. január 10. 
 
 
 
 

Vártás József 
       jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 10-én a 

Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott  rendkívüli   nyílt 
ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Lázár  

István, Magyar Árpádné,  Szőrné  Zsigrai  Erika   alpolgármester, 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő,  Vattay  Béla  alpolgármester 

 
Igazoltan távol:  Baricska Jánosné, Korbély Györgyi Katalin, Virág Tamás 

képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Méhész Katalin aljegyző 
        Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 

       
13./ Napirendi pontnál, a 2013. évi  
költségvetést megalapozó döntések  
meghozatalánál :   Hadobás Pál Művelődési Központ,   Könyvtár és  

  Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója 
       Budinszkiné Levek Klára gazdasági vezető 
       Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató 
       Központ vezetője 
       Oláh Dóra gazdasági vezető 
       Turóczi Bertalan Borsodi Általános Iskola igazgatója 
       Molnár Istvánné Palkó Ildikó Mátyás Óvoda és 
       Bölcsőde vezetője 
       Tóbiás Lászlóné Nefelejcs Óvoda vezetője 
       Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató  
       Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 
8 fő jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. Javasolja a nyílt ülés napirendjére 
felvenni a köznevelési intézmények működtetéséről szóló 16./ sorszámú 
előterjesztést, továbbá a zárt ülésre az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, 
Borsodi út 2. I/8. szám alatti 169/A/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 17./ 
sorszámú előterjesztést. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
 
Polgármester 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, 
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javaslat, indítvány nem volt. 
 
 
 
 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását 
a módosítással együtt. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt – 8 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
1/2013.(I.10.)   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 pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1./ Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó  
     szolgálatok körzethatárairól szóló 13/2002.(VI.24.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
       Előadó: polgármester 

 
2./ Javaslattétel a köztisztviselők a 2013. évre vonatkozó teljesítmény- 
     követelmények alapjául szolgáló célok meghatározásához 
     Előadó: polgármester 

 
3./ A Képviselő-testület   2013.  évi  „Munkaterv”-ének   jóváhagyásáról 
     Előadó: polgármester 

 
4./ A GZT-821  forgalmi  rendszámú,  Volkswagen  LT 35 2.5 SDI típusú  
     tehergépjármű értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 
     Előadó: polgármester 

 
5./ Tankerületi igazgatás elhelyezéséről 
     Előadó: polgármester 

 
6./ Járási hivatal  infrastrukturális  feltételeinek   kiépítéséhez  további  
      pénzügyi fedezet biztosításáról 

 
7./ Edelényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabály- 
     zatának módosításáról 
     Előadó: polgármester 

 
8./ Molnár Oszkár polgármester illetményének megállapításáról  
     Előadó: polgármester 

 
9./ Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról 
     Előadó: polgármester 

 
10./ A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
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       Előadó: polgármester 
 

 
 
 
 
11./ Létszámcsökkentés elrendelése az Edelényi Polgármesteri Hivatalnál 
       Előadó: polgármester 

 
12./ Adósságállomány konszolidációjáról 
       Előadó: polgármester 

 
13./ A 2013. évi költségvetést megalapozó döntések meghozataláról 
       Előadó: polgármester 

 
14./ Hozzájárulás a Polgármester által alapítványban betöltött tisztség  
       fenntartásához 
       Előadó: polgármester 
 
15./ Köznevelési intézmények működtetéséről 
       Előadó: polgármester 

 
Zárt ülés:  
 

1./ Munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásról  
      Előadó: polgármester 
 
2./ Az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Borsodi út 2. I/8. szám  
     alatti 169/A/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 

 
Polgármester ügyrendi szünetet rendel el, mivel a Humánpolitikai Bizottság az ülését 
határozatképtelenség miatt nem tudta megtartani. A bizottság mostanra 
határozatképes és öt előterjesztést meg kell tárgyalnia. 
 
Ügyrendi szünet után a képviselő-testület a napirendek tárgyalását megkezdte. 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
körzethatárairól szóló 13/2002.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
(Sztankóné Sándor Ibolya képviselő nem szavazott), majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
1/2013.(I.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
 

Edelény város területén m űködő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányz ati rendelet módosításáról 

 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. 
évi CLIV. tv. 152.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.5 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
 

1.§ Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
helyébe a melléklet lép. 

2.§ Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
 
 
 
 Vártás József      Molnár Oszkár 
      jegyző         polgármester 

 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. január 14-én. 
 

 
 

Vártás József 
Jegyző 
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Melléklet a 1/2013.(I.14.) önkormányzati rendelethez 

„2. melléklet a 13/2002.(VI.24.) önkormányzati rend elethez 

Házi gyermekorvosi ellátás körzetei 

01. számú körzet 

1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák

1.1 Ady Endre út,  
1.2 Akác út,  
1.3 Alkotmány út,  
1.4 Barátság út,  
1.5 Béke út,  
1.6 Borsodi út,  
1.7 Borsvezér út,  
1.8 Csalogány út,  
1.9 Deák Ferenc út,  
1.10 Déryné út,  
1.11 Dózsa György út,  
1.12 Eötvös Lóránd út,  
1.13 Gyöngyvirág út,  
1.14 Hóvirág utca,  
1.15 Hősök tere,  
1.16 Ifjúság út,  
1.17 István király útja,  
1.18 Jázmin utca,  
1.19 József Attila út,  
1.20 Juhász Gyula út,  

1.21 Kandó Kálmán út,  
1.22 Kossuth Lajos út,  
1.23 Liliom utca,  
1.24 Malomszög út,  
1.25 Markovics tanya 

(külterület),  
1.26 Mester út,  
1.27 Mező út,  
1.28 Miklós Gyula út,  
1.29 Móricz Zsigmond út,  
1.30 Muskátli út,  
1.31 Palóczy László út,  
1.32 Pást utca, Patak út,  
1.33 Rozmaring út,  
1.34 Szabadság út,  
1.35 Tomori Pál,  
1.36 Tompa Mihály út,  
1.37 Váralja út,  
1.38 Virág út,  
1.39 Vizsolyi út,  

1.40 Arany János út,  
1.41 Bányász út,  
1.42 Egres út,  
1.43 Fűzfa út,  
1.44 Katona József út,  
1.45 Kenderföldi út,  
1.46 Lévay József út,  
1.47 Mátyás király út,  
1.48 Móra Ferenc út,  
1.49 Napsugár út,  
1.50 Nefelejcs utca,  
1.51 Petőfi Sándor út,  
1.52 Póts András út,  
1.53 Rózsavölgyi Márk út,  
1.54 Szemere Bertalan út,  
1.55 Szent Erzsébet utca,  
1.56 Tormás út, út,  
1.57 I. számú Gátőrház 

(külterület) 

2. Abod település közigazgatási területe 
3. Ládbesenyő település közigazgatási területe 

 

02. számú körzet 

1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák

1.1 Antal György út,  
1.2 Árpád út,  
1.3 Bartók Béla út,  
1.4 Bem József út,  
1.5 Bocskai István út,  
1.6 Bódva út,  
1.7 Bólyai János út,  
1.8 Császtai út,  
1.9 Dankó Pista út,  
1.10 Erkel Ferenc út,  
1.11 Finkei út,  
1.12 Gábor Áron út,  
1.13 Hársfa út,  
1.14 Hermann Ottó utca,  
1.15 Jókai Mór út,  
1.16 Klapka György út,  
1.17 Korányi Sándor út,  
1.18 Kölcsey Ferenc út,  
1.19 Kővágó út,  
1.20 Madách Imre út,  
1.21 Menner Adolf út,  
1.22 Nyár út,  

1.23 Rajk László út,  
1.24 Rákóczi Ferenc út, 
1.25 Rozsnyói út, 
1.26 Semmelweis Ignác út,  
1.27 Széchenyi István út,  
1.28 Táncsics Mihály út,  
1.29 Tóth Árpád út,  
1.30 Újtemplom út,  
1.31 Újvilág út,  
1.32 Vörösmarty Mihály út,  
1.33 Bihari János út,  
1.34 Cseres út,  
1.35 Szentpéteri út,  
1.36 Verespart út,  
1.37 Szent Márton út,  
1.38 Belvárosi út,  
1.39 Fenyősor út,  
1.40 Borda utca 

(külterület),  
1.41 Császta tanya  
           (külterület) 
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2. Balajt település közigazgatási területe 
3. Damak település közigazgatási területe 

 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Javaslattétel a köztisztviselők a 2013. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények 
alapjául szolgáló célok meghatározásához 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 2./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirend felett a vitát megnyitja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
2/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Javaslattétel a köztisztviselők a 2013. évre vonatkozó 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok 
meghatározásához 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2013. évi 
teljesítmény követelményének alapját képező célok 
meghatározásához az alábbi javaslatot teszi a munkáltatói jogkör 
gyakorlója részére: 

 
I.  

 
Kiemelt  általános célok:  

  
1. Tekintettel a jogszabályi háttér folyamatos változására, a 

kihirdetésre kerülő új jogszabályokra a köztisztviselőknek 
folyamatosan bővíteniük kell a szakmai ismereteiket. 

 
2. Kiemelt feladat a szolgáltató közigazgatás jellegének erősítése, 

különös tekintettel az ügyfélközpontú, ügyfélbarát, az ügyfél 
elégedettséget javító ügyintézésre. 

 
3. Figyelmet kell fordítani a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti 

hatékonyságának növelésére, a működés költségeinek 
racionalizálására. 
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4. Elő kell segíteni a Munkahelyi Esélyegyenlőségi Intézkedési 

Tervben foglalt célkitűzések hatékony megvalósítását. 
 
5. A Polgármesteri Hivatalban a jogszabályi követelményeknek 

megfelelő, magas színvonalú emberi erőforrás-gazdálkodásra 
kell törekedni. Ennek során kiemelt hangsúlyt kell helyezni – az 
éves képzési ütemterv alapján – a meglévő munkatársak 
képzésére, továbbképzésére. 

 
6. Folyamatosan figyelni kell – a szakterületi feladatokkal 

kapcsolatosban felmerülő - pályázati lehetőségeket, és a 
pályázatokkal elnyerhető források felhasználásában rejlő 
lehetőségek optimális kihasználására kell törekedni. 
 

7. Törekedni kell a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó 
Központtal, valamint a 2013. január 1-jétől felálló Edelényi Járási 
Hivatallal történő megfelelő együttműködés és kapcsolattartás 
kialakítására. 
 

8. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtása során 
a gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása a célszerűségi, 
a hatékonysági és a takarékossági szempontok alapján.      
  

9. Az ügyfélcentrikus, szolgáltató jellegű ügyintézés feltételeinek 
javítása, különös tekintettel az elektronikus közigazgatás 
lehetőségeire. 
 

10. A vagyon-kataszteri rendszer jogszabályoknak megfelelő 
folyamatos karbantartása, aktualizálása. 
 

11. Pályázattal elnyerhető központi források felkutatása és sikeres 
pályázatok készítése. 
 

12.  A helyi adók beszedése hatékonyságának javításával 
növekedjenek az önkormányzat bevételei. 
 

13. Az önkormányzat által fenntartott intézmények korszerűsítése, 
működésük tárgyi, technikai feltételeinek javítása. 
 

14. A közfoglalkoztatás rövid és hosszabb időtartamú pályázati 
lehetőségeinek és a startmunka program lehetőségeinek 
maradéktalan kihasználása. 
 

15. A lakosság részvételének elősegítése a környezet védelmére 
irányuló tevékenységben, illetve a lakossági kezdeményezések 
támogatása, kiemelten az illegális hulladéklerakó lerakás és 
felszámolás területén (pl.: Te-Szedd program). 
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16. Az önkormányzati vagyontárgyak magasabb színvonalon történő 
kezelése és hasznosítása. 
 

17. A helyi önkormányzati rendeletek folyamatos jogharmonizációja. 
 

II.  
 
Funkcionális célok:  

 
1. A település szerkezeti (általános és részletes rendezési) 

tervének folyamatos végrehajtása. 
 
2. A pályázható források hatékony igénybevétele a 

településfejlesztés tekintetében.     
 

III.  
 
Szakmai követelmények a Polgármesteri Hivatalban:  

 
1. A köztisztviselők szakmai ismereteivel kapcsolatos 

követelmének: 
az alkalmazás jogszabályi feltételeit képező képesítéssel 
rendelkezzenek, szakmai ismereteiket folyamatosan bővítsék. 

  
2. A jegyző: 

Törekedjen az irányítási, szervezési munkájához kapcsolódóan 
minél több szakmai ismeret megszerzésére, folyamatos 
jogszabálykövetésre és annak továbbítására a köztisztviselők 
felé. 

 
3. A köztisztviselők szakmai jártasságával kapcsolatos 

követelmények: 
Jogszabálykövetés fontossága, szakmai ismeretek bővítése. 

 
4. A köztisztviselők pontosságával kapcsolatos követelmények: 
  -  határidő megtartása, 
 - a köztisztviselő a munkáját úgy végezze, hogy a 

rendelkezésre álló iratokból, dokumentumokból más, adott 
szakterületen jártas ügyintéző is el tudjon igazodni, így az 
estleges helyettesítés, munkaszervezési feladatok 
zökkenőmentesen legyenek végrehajthatóak. 

 
5. A köztisztviselő írásbeli és szóbeli kifejező képessége 

egyértelmű, közérthető legyen. 
       
6. A köztisztviselők felelősségérzetével kapcsolatos 

követelmények:  
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- feladatukat felelősséggel, megfelelő segítőkészséggel 
lássák el. 

- a köztisztviselők az esküjükhöz méltón viselkedjenek. 
 
7. A köztisztviselők kapcsolatteremtő, fenntartó készségével 

kapcsolatos követelmények:  
- teremtsenek gyorsan kapcsolatot, illetve jó kapcsolatot 

tartsanak fenn az ügyfelekkel, azon szervekkel, amelyekkel 
a mindennapi munkavégzés során kapcsolatban kell 
lenniük. 

- Hivatalon belül megfelelő csapatszellemmel, összetartással 
dolgozzanak. 

 
IV.  

 
Ágazati célok:  

 
- az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló beszámol 

szabályszerű, határidőre történő elkészítése, 
-  A 2013. évi költségvetés határidőre történő előkészítése, a 

költséghatékonyság figyelembevételével, 
- az üres önkormányzati helyiségek hatékonyabb hasznosítása, 
- a lakások és helyiségek értékesítéséből befolyt bevételek szinten 

tartása, 
- a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás szem előtt 

tartása, 
- a költségvetési célok teljesülése érekében a 2013-as adómértékek 

szerinti előírások realizálása, az adóhatósági ellenőrző munka 
erősítése, a követelések beszedéséhez hatékony eszközök 
rendszerszerű alkalmazása, 

- a bérlakások elidegenítéséről származó bevételek realizálása, a 
hátralékosokkal szembeni hatékony lépések megtétele, 

- oktatási-, nevelési intézmények legköltséghatékonyabb formában 
történő működtetése, 

- a lakókörnyezet minőségi állapotának javítása a közterületek 
felújításával, fenntartásával, 

- az esélyegyenlőség területén hatékonyabb feladatellátás, 
- az új nemzeti köznevelési törvényből adódó feladatok ellátása, 
- a vendéglátóhelyek és egyéb műsoros, zenés rendezvények által 

okozott környezeti zajterhelés csökkentése (épületgépészeti 
megoldások alkalmazásával, fokozott ellenőrzéssel, 

- ütemterv alapján átfogó helyszíni ellenőrzések szervezése, ezen 
belül a hatósági (telephelyek, üzletek, építési területek, 
közterületek stb.) ellenőrzés fokozása, 

- a nemzetiségi önkormányzatok működésének segítése, 
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- a nyilvánosság és a lakossági tájékoztatás hatékonyságának 

növelése, a városi honlap folyamatos karbantartása, 
 

Határidő:  egyéni teljesítménykövetelmények kidolgozására:  
 2013. január 31. 
 Egyéni teljesítmény értékelésére: 2013. december 31. 
 
Felelős:  polgármester 
 jegyző 
 
 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Képviselő-testület  2013. évi  „Munkaterv”-ének  jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 3./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirend felett a vitát megnyitja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását.  
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
3/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   A Képviselő-testület 2013. évi „Munkaterv”-ének 

jóváhagyásáról 
 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Képviselő-testület 2013. évi „Munkaterv”-ét a 
határozat mellékleteként   j ó v á h a g y j a.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az önkormányzat 2013. évi jóváhagyott 
munkatervében meghatározott időpontoktól eltérjen. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
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Melléklet a 3/2013.(I.10.) határozathoz 

 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

2013. ÉVI 
MUNKATERVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M U N K A T E R V E  
 

 
 
 
 
 
Z á r a d é k :  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi „Munkaterv”-ét a 
3/2013.(I.10.) számú határozatával   j ó v á h a g y t a. 

 
 

Vártás József 
jegyző 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 
 
 
I. A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon 

délelőtt 9.00 órától tartja: 

• 2013. február  13. (szerda) 
• 2013. március 20. (szerda) 
• 2013. április 24. (szerda) 
• 2013. május 22. (szerda) 
• 2013. június 19. (szerda) 
• 2013. szeptember 11. (szerda) 
• 2013. november 20. (szerda) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL 
• 2013. december 11. (szerda) 

 

A polgármester a képviselő-testületi ülés helyét, és időpontját 
jogszabályváltozások  és célszerűségi okból módosíthatja. 
 
 

II. A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne: 

Művelődési Központ 
(3780 Edelény, Borsodi út 9.) 

 
 
III. A munkatervben felsoroltakon túl havonta, illetőleg szükség szerint kerülnek 

előterjesztésre: 
 

1./  személyi ügyek (általában zárt ülésen), vagyoni ügyek (zárt ülésen), 
2./  fellebbezések elbírálása adó és hatósági ügyekben (zárt ülésen), 
3./  polgármesteri beszámoló, 
4./  bejelentések, javaslatok, interpellációk. 

 
IV. Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló 

évente egy alkalommal kerül előterjesztésre. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2013. FEBRUÁR 13. 
 

N A P I R E N D 
 
1./  Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségve téséről szóló 

9/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 
2./ Edelény Város Önkormányzat adóságot keletkeztet ő ügyeleteib ől eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

 
3./  Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségve téséről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 
4./  Edelény Város Önkormányzat 2013. évi közbeszer zési tervének 

elfogadásáról 
 

Előadó:      jegyző 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
5./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2012 . évi bizottsági és 

polgármesteri döntésekr ől 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: osztályvezetők 
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6./ Beszámoló a M űvelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád 
Múzeum 2012. évi munkájáról 

 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
7./ Bizottságok 2013. évi munkatervének ismertetésé ről 
 
 Előadók:      bizottságok elnökei 
 Előterjesztés elkészítésének felelősei: állandó bizottságok elnökei 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2013. január 28.  

 
 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁRCIUS 20. 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetér ől 

 
Előadó:      Rendőrkapitányság vezetője, 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Rendőrkapitányság vezetője, 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: B.-A.-Z. Megyei 
Rendőrkapitányság  

vezetője 
 
2./ Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról 

 
 Előadó:      polgármester 

Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
 
3./ Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum  2013. évi 

munkatervének jóváhagyásáról 
 

Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 



 

 17

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 

 
 
 
 
4./  Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2013. március 11 . 

 
TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2013. ÁPRILIS 24. 

 

N A P I R E N D 
 
1./  Beszámoló Edelény Város Önkormányzat 2012. évi  költségvetésének 

végrehajtásáról 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 

2./ A 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

  
3./ 2012. évre vonatkozó éves bels ő ellenőrzési, valamint éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 
Előadó:      polgármester  
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Kistérségi Hivatal vezetője 
 
4./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásár ól, a Gyermekjóléti 

Szolgálat m űködésér ől 

 
Előadó:      jegyző,  

Intézmény vezetője 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
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      Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, Szociális Szolgáltató Központ 

vezetője 
 
 
 
5./ Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgá ltatással kapcsolatos 

feladatellátásról 

 
Előadó:      szolgáltató ügyvezetője 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: érintett közszolgáltató 

 
6./ Javaslat a 2014. évi nyersanyagköltség megállap ítására, intézményi 

térítési díjak megállapításáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse:  jegyző 
A napirend tárgyalásához külön meghívott: Szociális Szolgáltató Központ  

vezetője, 
 Művelődési Központ, Könyvtár és 

Szekrényessy Árpád Múzeum 
igazgatója 

 
 

Előterjesztések leadásának határideje:  2013. április 15. 
 
 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2013. MÁJUS 22. 
 

N A P I R E N D 
 
 
1./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. é vi mérlegbeszámolójának, 

eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a 
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételér ől 

Előadó:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezető-igazgatója 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Városfejlesztési, Környezetvédelmi  
      és Közbeszerzési Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezető-igazgatója 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
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2./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. é vi üzleti tervének 

jóváhagyásáról 

Előadó:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezető-igazgatója 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Városfejlesztési, Környezetvédelmi  
      és Közbeszerzési Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezető-igazgatója 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 

3./ Tájékoztató a Vízi-közm űvek üzemeltetésér ől 

Előadó:  ÉRV Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Városfejlesztési, Környezetvédelmi  
      és Közbeszerzési Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉRV Északmagyarországi Regionális 

Vízművek Zrt. vezér-igazgatója 
 
 

Előterjesztés leadásának határideje:  2013. május 13. 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2013. JÚNIUS 19. 
 

N A P I R E N D 

 
1./ Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvet ésről szóló 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
    

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 

2./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 
    
 Előadó:  polgármester 

Véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
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Előterjesztés leadásának határideje:  2013. június 10.  
 

 
 
 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2013. SZEPTEMBER 11. 
 

N A P I R E N D 

1./  Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségve téséről szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. féléves ga zdálkodásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 

3./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

 Előadó:      polgármester 
 Véleményezi:    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
4./ Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2012/201 3. tanévi munkájáról 

 
Előadó:  oktatási intézmény vezetője 
Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
5./ Beszámoló a Mátyás Óvoda és Bölcs őde 2012/2013. nevelési év 

munkájáról 
 
Előadó:  oktatási intézmény vezetője 
Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
6./ Beszámoló a Nefelejcs Óvoda 2012/2013. nevelési  év munkájáról 

 
Előadó:  oktatási intézmény vezetője 
Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
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Előterjesztés leadásának határideje:  2013. szeptember  2. 

 

 
TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2013. november 20. 

 

N A P I R E N D 

 

1./ Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvet éséről szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
2./  Tájékoztató az önkormányzat 2013. I. - III. ne gyedéves gazdálkodásáról  
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
3./ Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvet ési koncepciójának 

elfogadásáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
4./ Edelény Városi Önkormányzat 2014. évi bels ő ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
5./ Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználá sáról, tájékoztató a 

környezet-állapot felmérésr ől 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2013. november 1 1. 
 



 

 22

 

 

 

 

2013. november 20.  

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2013. december 11. 

 

N A P I R E N D 

 

 
1./ Beszámoló a városban végzett kéményseprési és t elepülési folyékony 

kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos felada tellátásról 
 

Előadó:      szolgáltatók ügyvezetői 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: érintett közszolgáltatók 

 
2./ Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállít ással kapcsolatos 

feladatokról és tapasztalatokról 
 
Előadó:      ÉHG Rt. vezérigazgatója 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉHG Rt. Vezérigazgatója 
 

3./ Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munk ájáról 
 

Előadó:      bizottság elnöke 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: bizottság elnöke 
 

4./ Beszámoló Edelény Város Önkormányzat Polgármest eri Hivatalának 
munkájáról 
 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
5./ Beszámoló a Szociális Szolgáltató Központ 2013.  évi munkájáról 

 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
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      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
 
 
 
6./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

Előadó:      polgármester 
 Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
7./ Javaslattétel a köztisztvisel ők 2014. évre vonatkozó teljesítmény-

követelmények alapjául szolgáló célok meghatározásá ról 
 
 Előadó:      jegyző 
 Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
8./ Képvisel ő-testület 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
9./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Töb bcélú Kistérségi 

Társulásában végzett munkájáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2013. december 2 . 
 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
A GZT-821  forgalmi  rendszámú,  Volkswagen  LT 35 2.5 SDI típusú      
tehergépjármű értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 4./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra 
javasolja. 
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
4/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  a GZT-821 forgalmi rendszámú, Volkswagen LT 35 2.5 

SDI típusú gépjármű értékesítésre történő ismételt 
meghirdetéséről 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat tulajdonát képező, GZT-821 forgalmi 
rendszámú, Volkswagen LT 35 2.5 SDI  típusú 
tehergépjárművét nyilvános versenytárgyalás útján 
értékesíti. 

2. A Képviselő-testület a kikiáltási árat 150.000,-Ft -ban (azaz 
Egyszáz-ötvenezer forintban) határozza meg. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződés aláírására. 

 
A jármű értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az 
Edelény Városi Televízióban és Edelény Város honlapján: 

 
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA  

 
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre  meghirdeti a Volkswagen LT 35 2.5 SDI  típusú , 
1999-es évjáratú, 145.000 kilométert futott, lejárt műszaki 
engedéllyel rendelkező tehergépjárművét. 
A pályázaton bárki részt vehet, aki 15.000,-Ft (azaz: tizenötezer 
forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 2013. január 21-én 9.00 
óráig letétbe helyez a Polgármesteri Hivatal pénztárában, mely 
a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. A jármű vételi jogát 
az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben 
történő megfizetését. 
 

Kikiáltási ár: 150.000,-Ft 
(azaz: egyszáz-ötvenezer forint) 
Licit lépcs ő: 10.000,-Ft (azaz: tízezer forint) 
A jármű megtekintésének id őpontja és helye: 
2013. jan. 14 – 2013. jan. 15,  Edelény, Borsodi út 26., 
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel történő 
egyeztetést követően. 
Licittárgyalás id őpontja:  
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2013. január 21. 10.00 óra 
 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

(Edelény, István király u. 52.) 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
 

A jármű értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: 
Berkő Péter vezető tanácsos, Tel: 48/524-100/336 mellék 
(Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Edelény, István király 
útja 52.) 
 
Határidő: 2013. január 21. és 2013. február 5. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Tankerületi igazgatás elhelyezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 5./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett tájékoztatásul elmondja, hogy ez a 
napirendi pont, ami szerinte „bicskanyitogató”, mert 2013. január 1-jével az iskolák 
államosításával egyidejűleg létrejöttek a tankerületi igazgatóságok, amelyek állami 
feladatokat látnak el, és az állam, a kormány, illetve a parlament kétharmados 
többsége ebben az esetben is úgy döntött, hogy a járási székhely 
önkormányzatainak a feladata, hogy helyet, infrastruktúrát, és mindent biztosítson, 
de ehhez az államtól egy fillért nem kapnak, ezért „bicskanyitogató”. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
5/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Tankerületi igazgatás elhelyezéséről 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
tankerületi igazgatás elhelyezéséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Edelény 
Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Edelény, Bányász út 
2. szám alatt található, a határozat melléklete szerinti, földszinti 
alaprajzon megjelölt 49,56 m2 alapterületű „Társalgó” helyiséget a 
tankerületi igazgatás elhelyezése céljából a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ részére használatba adja 2013. 
január 10. napjától. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Képviselő-

testület által a 255/2012. (XII.12.) határozattal jóváhagyott az 
általános iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 
által fenntartott intézményben foglalkozatott technikai dolgozók és 
egyéb alkalmazottak továbbfoglalkoztatásáról és az európai uniós 
társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek egymás 
közötti megosztásáról szóló megállapodásban a határozat 1. 
pontja szerinti helyiséget feltüntesse és a megállapodás 
módosítását aláírja. 

 
Határidő: 2013.01.15. 
Felelős:    polgármester 

  
 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Járási hivatal  infrastrukturális  feltételeinek   kiépítéséhez  további pénzügyi fedezet 
biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 6./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés 1-es határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy bizottsági ülésen megszavazta az 1-es 
határozati javaslatot, és a 2-es határozati javaslaton is sokat hezitált, illetve a 
bizottság is, hogy mi a jó, hogy belelavírozzák magukat esetleg egy olyan helyzetbe, 
ami majd a későbbiekben problémát okoz, és akkor szintén nekik kell majd a 
megoldást megtalálni, illetve rájuk fogják visszahárítani a felelősséget, hogy 
próbálják meg megoldani a problémát. A kérdés ugyanaz, mint az előző napirend 
kapcsán, hogy miért nem biztosít a kormány a kialakításhoz pénzügyi feltételeket, és 
oldják meg maguk, mint önkormányzat. Az önkormányzat biztosítja az épületet és ha 
netalán valamilyen gond lesz a későbbiekben, akkor azt természetesen nekik kell 
megoldani, tehát ez egy elég faramuci helyzet.  
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Bari Sándor a polgármesteri hivatal részéről elmondta azokat a problémákat, 
amelyek a bejáráskor keletkeztek, a helyzet nem egyszerű, és szíve szerint ő sem 
adná oda azt az 500 ezer forintot, viszont az benne van a pakliban, hogy a 
későbbiekben, ha ne adj Isten valami gond van, akkor visszahárítják rájuk a 
felelősséget, illetve az önkormányzati tulajdonú épülettel lehet majd probléma, amit 
nekik kell orvosolni. Tehát nekik ezeket kellene mérlegelni, de azt hangsúlyozza, 
hogy ezek a kiadások már nagyon fájóak. 
 
Antal Pál képviselő csatlakozik az előbbi véleményhez azzal a változtatással, hogy 
nem igazán híve annak, hogy további pénzeket költsenek erre akkor, amikor 300 
millió forintos hiánnyal küszködnek a költségvetés elfogadásánál, aminek szinte 
lehetetlen lesz a kigazdálkodása, amikor béreket kell csökkenteni, amit a következő 
napirendnél láthatnak majd a tévénézők is. Lehet, hogy a költségvetéshez képest ez 
az összeg nem jelentős, de már eleget költöttek eddig is erre és azt mondja, hogy 
szükséges lenne, hogy a kormány valamilyen szinten legalább azokat a 
településeket, ahol kialakították a járási hivatalokat, legalább ott támogatást adjon, 
mert ilyen költségvetés mellett már ezeket a tételeket sem tudják kigazdálkodni. 
 
Polgármester: Azért, hogy a tévénézők is tisztában legyenek azzal, hogy miről folyik 
a polémia, elmondja, hogy van két határozati javaslat, 1-es és 2-es változat, amely 
arról szól, hogy a járási hivatalok kialakítását a kormány ugyan úgy a székhely 
önkormányzat nyakába varrta minden pénzügyi vonzatával együtt, nekik kell kiépíteni 
mindent a járási hivatal helyiségeiben, saját pénzből.  
A határozati javaslat 1-es változata arról szól, hozzájárulnak 210 ezer forint erejéig, 
hogy az okmányiroda helyiségeiben ablakrács kerüljön felszerelésre, illetve 
riasztóhálózat, füstérzékelő, nyitásérzékelő, valamint az informatikai hálózat, 
telefonhálózat kiépüljön a Bányász út 2. alatt, amit szintén az Edelényi Járási Hivatal 
birtokol. A 2-es változat 500 ezer forintról szól, ahol a Borsodi út 26. szám alatt 
ezeken túlmenően elektromos javításokat is kellene végezni. Magyarul, ki kellene 
cserélni a teljes vezetékhálózatot az épületben. Egyébként 1.100.000 Ft-ot már 
biztosítottak. Ehhez az alábbiakat szeretné elmondani adalékként, hogy mindenki 
kristálytisztán értse, hogy miről szól, és hogy milyen vezetői vannak ma ennek az 
országnak, és milyen parlamenti többsége van. 
Amit a kezében tart, egy fénymásolat a Magyar Közlöny 2013. évi II. számából, a  
kormány 1003/2013. (I.04.) határozata a Veszprémi Járási Hivatal elhelyezésének 
biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő előirányzat átcsoportosításról a határozat így szól: „A kormány az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében 2 milliárd, azaz kettő millárd forint egyszeri átcsoportosítást rendel el a 
Veszprémi Járási Hivatal kilakítására.” 
Ha a magyar kormány ezt meg meri tenni, hogy Veszprémnek, ahol 
nagyságrendekkel, minőségileg jobb az emberek életszínvonalat, ahol nem sújtja 
ilyen munkanélküliség a települést, ahol nincs ilyen szociális feszültség, oda 2 
milliárd forintot ad a járási hivatal kiépítésére, itt pedig azt követelik tőlük, hogy 
minden petákot adjanak oda. Most mindenki tisztában lehet azzal, hogy miről is van 
szó ebben az országban. 
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Ő egy fillérrel sem volna hajlandó többet adni a járási hivatal kialakítására, de jegyző 
úr tényszerű rábeszélésére teszi meg, és mégis fogja támogatni a 210 ezer forintos 
első változatot, de hogy az 500 ezret pluszban, azt biztos, hogy nem. 
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1-es változatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
6/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Járási hivatal  infrastrukturális  feltételeinek   kiépítéséhez  további  
            pénzügyi fedezet biztosításáról 
  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Járási Hivatal infrastrukturális feltételeinek kiépítéséhez további 
pénzügyi biztosításához fedezet biztosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi 
Járási Hivatal elhelyezésére szolgáló ingatlanok infrastrukturális 
feltételeinek biztosítására (okmányiroda helyiségeiben ablakrács 
felszerelése, Borsodi út 26. szám alatt a Járási Hivatal helyiségekben a 
riasztó hálózathoz füstérzékelő és nyitásérzékelő szerelése, Bányász út 
2. szám alatti ingatlanban a Járási Hivatal helyiségeihez az informatikai 
és telefonhálózat kiépítése) a 265/2012.(XII.12.) határozatában 
biztosított 1.100.000.- Ft-hoz 210.000.- Ft (azaz Kettőszáztízezer forint) 
további fedezetet biztosít a 2007. évben kibocsátott kötvény terhére. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 

7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 7./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester  a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
7/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Edelényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzat 2. mellékletét  - a határozat 1. melléklete szerint 
m ó d o s í t j a.  
 

2. Képviselő-testület az Edelényi Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát kiegészíti a 3. 
melléklettel.  

 
3. A módosítás a határozat elfogadásával lép érvénybe.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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1. melléklet a 7/2013. (I.10.) határozathoz  
 

„ 2. melléklet az Edelényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához  
 

 
POLGÁRMESTERI HIVATAL ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA 

 
 

A hivatal egyes szervezeti egységének engedélyezett létszáma – az önkormányzat 
költségvetési rendeletében foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra: 
 

 Szervezeti egység  Engedélyezett létszám (f ő) 
 

 Jegyző, aljegyző 2 
1. Polgármesteri Kabinet 1 
2. Jegyzői Titkárság 17 
3. Pénzügyi Osztály 14 
4. Igazgatási és Szociális Osztály 12 
6. Kistérségi Hivatal 3 

            Összesen:                                                                          49 
 

  „ 
2. melléklet a 7/2013. (I.10.) határozathoz 

 
  „ 3. melléklet az Edelényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatához 
 
 

K I M U T A T Á S  
a szervezeti egységek és munkakörök létszám szerint i tagozódásáról 

Hivatalvezető:   jegyző            1 fő 
Aljegyző:                                  1 fő 

POLGÁRMESTERI KABINET  
1. főtanácsadó 1 fő 
 

JEGYZŐI TITKÁRSÁG  
1. jogi és pályázati referens 1 fő 
2. civil és nemzetiségi referens 1 fő 
3.  szervezési referens 1 fő 
4. humán referens 1 fő 
5. közfoglalkoztatási referens 1 fő 
6. városfejlesztési és városüzemeltetési 

ügyintéző 
2 fő 

7. informatikus 1 fő 
8. gondnok 1 fő 
9. titkárnő 2 fő 
10. iktató/irattáros 2 fő 
11. gépkocsivezető 1 fő      MT. hatálya alatt áll 
12. kézbesítő 2 fő       MT. hatálya alatt áll 
13. takarító 1 fő       MT. hatálya alatt áll 
Összesen:  17 
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PÉNZÜGYI OSZTÁLY 
1. osztályvezető 1 fő 
2. vagyongazdálkodási ügyintéző 1 fő 
3. pénzügyi ügyintéző 7 fő 
4. adóügyi ügyintéző 3 fő 
5. pénztáros 1 fő 
6. titkárnő (pénzügyi ügyintézői álláshelyen) 1 fő 
Összesen:  14 fő 

 
IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY  

1. osztályvezető 1 fő 
2. anyakönyvvezető/népesség 1 fő 
3. igazgatási ügyintéző 5 fő 
4. építéshatósági ügyintéző 3 fő  (ebből 1 fő csoportvezető) 
5. közterületfelügyelő 1 fő 
6. ügykezelő 1 fő 
Összesen:  12 fő 

 
KISTÉRSÉGI HIVATAL  

1. hivatalvezető 1 fő 
2. belső ellenőr 1 fő 
3. pénztáros 1 fő 
Összesen:  3 fő 
 

Polgármesteri hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma: 49 f ő 
 
 
8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Molnár Oszkár polgármester illetményének megállapításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 8./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy ettől a napirendi 
ponttól kezdődően tulajdonképpen a költségvetés az, amiről beszélnek és döntenek. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy a jogszabályok alapján a 
képviselő-testület által az önkormányzati választás után megállapított illetménye 
bruttó 521.800 Ft volt. Mivel a költségvetés első olvasatban közel 300 millió forint 
hiányt mutatott az ez évi költségvetésben, ezért azóta jegyző úrral, a Pénzügyi 
Osztály vezetőjével éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy hogyan, miként próbálják ezt 
az elképesztő hiányt lefaragni. Decemberben az utolsó ülésen a képviselő-testület 
egy változó jogszabály miatt döntött arról, hogy az illetményét, szintén jogszabályi 
változás miatt ezer néhányszáz forinttal megemeli.  
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Ez után kapták meg azt a közlönyt, amelyben közzétették, hogy az az illetmény 
megállapítás, amely kötelező a polgármesterekre – és a polgármester nem mondhat 
le még részben sem arról a tiszteletdíjról, - az nem 2013. január 1-jén, hanem a 
2014-es önkormányzati választások után lép majd hatályba. Tehát  ez volt az alapja 
mindennek. Örült annak, amikor ez kiderült, hiszen azzal, hogy most kéri a képviselő-
testületet, hogy az illetményét 470.000,- Ft-ra csökkentse, mert ezáltal megnyílt az 
erkölcsi lehetőség arra, ha önmagától kéri ezt a csökkentést, akkor ő is kérhet 
áldozatot úgy az alpolgármesterektől, képviselőktől, az intézmények dolgozóitól, a 
hivatal dolgozóitól. Ez a lényege ennek az előterjesztésnek. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
8/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Molnár Oszkár illetményének megállapításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Molnár 
Oszkár illetményének megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Molnár Oszkár 
polgármester írásbeli kérelmére – az 1994. évi LXIV. törvény 3.§ (2) 
bekezdése alapján Molnár Oszkár polgármester illetményét 2013. 
január 1. napjától havi bruttó 470.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Molnár Oszkár 
polgármester illetményének megállapításáról szóló – 2012. 
december 28. napján megtartott ülésen hozott – 290/2012. (XII.28.) 
határozatot 2013. január 1-jei érvénnyel visszavonja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester, jegyző 

 
 
9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 9./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendi pontot vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester a lakosság tájékoztatása végett szükségesnek tartotta megjegyezni, 
hogy az alpolgármestereknél is 10 %-os tiszteletdíj és költségtérítés csökkentésére 
tettek javaslatot. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester a napirend kapcsán bejelenti személyes 
érintettségét, és a személyét érintő szavazásban nem kíván részt venni. 
 
Vattay Béla alpolgármester bejelenti személyes érintettségét, és a személyét érintő 
kérdésben részt kíván venni a szavazásban. 
 
Polgármester elsőként szavazásra bocsátja Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester 
tiszteletdíjának megállapításáról szóló határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta (Szőrné 
Zsigrai Erika alpolgármester a szavazásban nem vett részt), majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
9/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 

1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV 
törvény 4.§ (1)-(2) bekezdése alapján Szőrné Zsigrai Erika 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2013. január 1. 
napjától havi bruttó 251.225 Ft-ról 226.100 Ft-ra módosítja. 

2./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a az 1994. évi 
LXIV törvény 18.§ (2) bekezdése alapján Szőrné Zsigrai Erika 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségátalányát 2013. 
január 1. napjától havi bruttó 50.245 Ft-ról 45.200 Ft-ra módosítja. 

3./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szőrné Zsigrai 
Erika alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló – 2012. 
december 28. napján megtartott ülésen hozott – 291/2012. (XII.28.) 
határozatot 2013. január 1-jei érvénnyel visszavonja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Polgármester szavazásra bocsátja Vattay Béla alpolgármester tiszteletdíjának 
megállapításáról szóló határozati jaavaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
10/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Vattay Béla alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozza: 

1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1994. évi LXIV  
törvény 4.§ (1)-(2) bekezdése alapján Vattay Béla társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2013. január 1. napjától 
havi bruttó 251.225 Ft-ról 226.100 Ft-ra módosítja. 
 

2./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a az 1994. évi  
LXIV törvény 18.§ (2) bekezdése alapján Vattay Béla társadalmi 
megbízatású alpolgármester költségátalányát 2013. január 1. 
napjától havi bruttó 50.245 Ft-ról 45.200 Ft-ra módosítja. 
 

3./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vattay Béla  
alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló – 2012. 
december 28. napján megtartott ülésen hozott – 292/2012. (XII.28.) 
határozatot 2013. január 1-jei érvénnyel visszavonja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

10./ Napirendi pont tárgya:  
 
A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 10./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester megjegyezi, hogy az a három döntés, amely megszületett, illetve ami 
most meg fog születni, az mindenképpen példaértékű, még akkor is, ha ennek nem 
kellene így lennie, mert ha valaki, valamiért megdolgozik, meg kellene kapnia a méltó 
ellenértékét a munkájának. Azt gondolja, hogy ez a képviselő-testület igencsak 
megdolgozik a tiszteletdíjáért, amit most ezzel a döntésével 10 %-kal csökkent. 
Ezt követően a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2013.(I.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
A települési önkormányzati képvisel ők tiszteletdíjáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. törvény 17.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.13 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 14.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatának  

a) képviselőire,  
b) bizottságainak tagjaira,  
c) bizottságainak elnökeire, és a  
d) tanácsnokra  

(a továbbiakban együtt: képviselő) terjed ki. 
 

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére havonta 72 000 forint 
összegű tiszteletdíjat (a továbbiakban: alapdíj) állapít meg. 

(2) A képviselőt a tanácsnoki munkáért az alapdíjon felül havonta 64 800 forint 
összegű tiszteletdíj illeti meg. 

(3) A bizottság elnökét az alapdíjon felül havonta 64 800 forint tiszteletdíj illeti 
meg. 

(4) A bizottsági tag képviselőt az alapdíjon felül – több bizottsági tagság esetén is 
– havonta 32 400 forint tiszteletdíj illeti meg. 

(5) A bizottság nem képviselő tagját havonta 32 400 forint összegű tiszteletdíj illeti 
meg. 

3.§ (1) A képviselő az alapdíj 25%-ára nem jogosult 12 havi időtartamra, ha 
önhibájából három egymás követő rendes képviselő-testületi ülésen nem vesz 
részt. 

(2) A képviselő bizottsági tag, és a nem képviselő bizottsági tag a bizottsági 
tagság után járó tiszteletdíj 25%-ára nem jogosult 12 havi időtartamra, ha 
önhibájából három egymás követő rendes bizottsági ülésen nem vesz részt. 

4.§ (1) Ez a rendelet 2013. január 16-án lép hatályba. 

(2) Az 5.§ 2013. január 17-én hatályát veszti. 
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5.§ Hatályát veszti  
a) a város önkormányzati képviselők, bizottságok elnöke és tagjai, tanácsnok 

tiszteletdíjáról, egyéb juttatásairól szóló 26/2006. (X.12.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet), 

b) a Rendelet módosításáról szóló 29/2006. (XII.01.) önkormányzati rendelet, 
c) a Rendelet módosításáról szóló 30/2008. (X.30.) önkormányzati rendelet 
d) a Rendelet módosításáról szóló 34/2008. (XII.11.) önkormányzati rendelet. 

 
 

Vártás József     Molnár Oszkár 
                jegyző        polgármester 

 

Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése 
szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2013. január 14-
én. 
 

 
Vártás József 

Jegyző 
 
11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Létszámcsökkentés elrendelése az Edelényi Polgármesteri Hivatalnál 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 11./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester  elmondja, hogy amióta szabad választások 
léteznek Magyarországon tapasztalata szerint Edelény soha, talán egyetlen egy 
választási ciklusban szavazott úgy a kormánypártokra, amilyen vezetésű volt az 
edelényi önkormányzat is. Ez azt bizonyítja, hogy Edelény többsége nagyon óhajtja 
az egyéni szabadságot, az önálló döntéseket, az önálló véleményalkotást. És most itt 
állnak a járási hivatalok újra visszaállításával, hiszen ez nem újszerű, nem modern 
gondolatokat ébreszt azokban, akik már régóta, több évtizede élnek és dolgoznak, és 
vannak itt a jelenlévők közül olyanok, aki ezt megtapasztalták. Az önkormányzatok 
élete, a járási hivatalok kialakításával, kiépítésével párhuzamosan úgy tűnik, hogy 
teljesen meg fog semmisülni, most itt van a létszámcsökkentés elrendelése az 
Edelényi Polgármesteri Hivatalban, ami a legfájóbb pontja az egész átszervezésnek.  
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Ma döntöttek a tanügyigazgatás elhelyezéséről, és a mende-mondákból azt lehet 
hallani, hogy a most munkában álló pedagógus kollégák fogják feltölteni azt a pár 
létszámot, amellyel fel fogják állítani az edelényi járásban a tanügyi igazgatóságot, 
de ezeknek az embereknek van munkahelyük. A polgármesteri hivatalból pedig azt a 
lehetőséget veszik el a dolgozóktól, hogy a munkahelyüket megtartsák. A járási 
hivatal egyéb irodáit, vagy munkaköreit is kialakítva átszervezik, embereket kértek az 
önkormányzattól, azok a kollégák megtarthatják a munkahelyüket, és azokat, akiket 
nem kért a járási hivatal, nyílván azt fogják mondani, hogy mivel csökkent a szerepe, 
a funkciója az önkormányzatokban dolgozóknak, ezért el kell bocsátani őket. 
Kérdezi, hogy van-e más célja ennek az egész átszervezésnek, minthogy a központi 
irányítás érdekében, és hogy a központi irányítás minél gyorsabban, hatékonyabban 
végbe mehessen, az ország legelmaradottabb helységében, sőt helyiségében rögtön 
és azonnal, - nem lát más célt és azért, hogy a központi irányítás gondolatait valóra 
válthassák a helyiségekben, az emberek agyában, nagyon drága árat kell fizetniük. 
Lehet itt az intézményektől kezdve az önkormányzaton keresztül dolgozók bérét, 
fizetését befagyasztani, csökkenteni, de akkor ki fogja azt mondani, hogy érdemes 
Edelényért dolgozni, érdemes itt maradni Edelényben. Látják, hogy Edelény mindig 
az egyéni kezdeményezésre vágyik, és megfosztják őket minden lehetőségtől. Talán 
bosszúból, mert nem mindig azokra a pártokra szavaznak, akik ott a központban 
nagyszerűen el tudják a dolgaikat simítani? Szeretné, ha a kormányzó párt 
hozzáállása az elkövetkezendő választásokon is valóban érdemben azért 
igyekeznének abba az „irányító székbe”, hogy ne csak a hatalom után vágyjanak, 
hanem azért, hogy az embereknek az élete, az életkedve, a munkához való viszonya 
egészen megváltozzon. Ennek a legnagyobb kárát leginkább a gyermekeink fogják 
megérezni, mert látják, hogy a szülők egyre-másra veszítik el a munkahelyüket. Miért 
tanuljon? Mit tanuljon? Mire készüljön a jövőben? Vagy aztán álljanak be a sorba és 
szépen, mint a birkák haladjanak azon az úton, ami egyetlen ember kijelöl a 
számukra? A szabad választásnak nem ez lenne a célja, hanem az, hogy maguk 
javíthassanak a helyzetükön. Úgy veszi észre, abszolút kihúzták a talajt az 
önkormányzat lába alól. Valaki egyszer azt mondta, ha nem tudsz valamit megoldani, 
akkor állj az élére. Az élére kell állniuk a dolognak és nem csak azon gondolkodni, 
hogy az intézményeik funkcióját, a benne dolgozók számát, körét csökkentsék, 
hanem valóban olyan gondolatokat kellene előszedniük, amelyekkel talán, pl. ha ipar 
jönne ide Edelénybe, akkor valóban megváltozzon itt az élet. De ha egyenlőre ilyen 
megkülönböztetések történnek a politikában, nem tudja mi lehetne az elinduló, illetve 
a kiinduló pont, de ezen gondolkodniuk kell mindenképpen. 
 
Polgármester egyetlen egy ponton kénytelen helyesbíteni alpolgármester asszonyt, 
nevezetesen azt, hogy ez nemcsak Edelényre vonatkozik, ez a kormányintézkedés 
az ország minden önkormányzatára vonatkozik. 
Jelzi, hogy a következő napirendeknél nem óhajtja betartani az SZMSZ arra 
vonatkozó passzusait, miszerint csak kétszer lehet hozzászólni egy képviselőnek egy 
témakörhöz. Nyilván egészen addig, amíg nem fog parttalanná válni esetleg a vita. A 
fő napirend a sorban a költségvetést megalapozó döntések meghozatala lesz, 
aminek szerves része a polgármesteri hivatal létszámcsökkentése. A jelenlegi 49 fő 
létszámból a jelen előterjesztés 8 fő létszámcsökkentést javasol, ami majd a végén 
minden valószínűség szerint változni fog egy módosító indítvány miatt.  
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Elmondja, hogy az elmúlt napokban az ember lelkét próbáló „sárdagasztást” 
folytattak a hivatalban jegyző úrral és osztályvezető asszonnyal egyetemben, 
amelynek egyik lényeges eleme ez a létszámleépítés a polgármesteri hivatalban, 
amely következménye egyébként a járási hivatalok létrehozásának. Ez az egyik 
rendkívül lényeges dolog, és aminek semmi értelme ilyen módon, és határozottan  
szeretné leszögezni, hogy ettől nem kerül közelebb az állam az emberekhez, mert pl. 
az a tornaszentjakabi idős néni, aki eddig, ha ügyes-bajos dolgait intézni akarta, 
bement Tornaszentjakabon a hivatalba és a nagy részét el tudta intézni, most meg 
be kell jönnie Edelénybe, a járási központba, hogy el tudja intézni ugyanazt az 
ügyes-bajos dolgát. Tehát ettől nem kerül közelebb az emberekhez a közigazgatás, 
holott a médiában ezt sulykolják nap mint nap, hogy micsoda jó dolgot csináltunk a 
járások kialakításával. Egy baromság, amit csinálnak. Ezzel egyetemben országos 
szinten 10 ezres nagyságrendű azoknak a köztisztviselőknek a száma, akiket el kell 
majd küldeni az önkormányzatoktól, mint ahogy most itt ők is le fogják építeni a 
polgármester hivatalt.  
Kétoldala van ugyanennek az éremnek, aminek az egyik oldala nyílvánvalóan az 
emberi oldala, hogy családok sorsáról és egzisztenciákról van szó, a másik pedig az, 
hogy tudja nagyon jól, hogy milyen megfeszített munka folyik a polgármesteri 
hivatalban, tehát ez a létszámcsökkentés azzal fog járni, hogy az ott maradó 
munkatársak erejükön felül, ami eddig is erejükön felül volt,  vért izzadva fogják 
teljesíteni azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni, mert egyébként fejreáll a 
közigazgatás, ami ha fejreáll, megszűnik minden, megszűnnek a segélykifizetések, 
stb. és sok minden más. Tehát erről szól ez az egész történet és ami rendkívül 
lényeges elem a létszámleépítés mellett, az a költségvetést megalapozó 
előterjesztés. A hivatalban a létszámleépítésen felül vezetői szinten minimum 10 %-
os bércsökkentés történik és általában is, kivéve azok a munkatársak, akik 
minimálbér szintjén vannak, de egyébként mindenkinél kb. 10 %-os bércsökkentés 
történik.  
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester az előző hozzászólásában nem azt akarta  
mondani, hogy Edelény büntetésben van, hanem azt, hogy bármikor bármilyen 
pártállású kormány kerül hatalomra, akkor mindig az az általános tapasztalat, hogy a 
saját pártállású városait túlzott mértékben támogattja, és azok a városok, 
települések, akik éppen ellenkezőleg, vagy nem rá szavazott, akkor azok mindig 
hátrányos helyzetben állnak, és a prioritásból kiesnek. 
 
Polgármester  határozati javaslathoz módosító indítványt tesz. Elmondja, hogy egy 
bizonyos munkakörön rengeteget morfondíroztak jegyző úrral, és végülis úgy 
döntöttek, hogy nem tudják nélkülözni még részben sem, illetve majd egyéb 
feladattal is ellátják azt a munkatársat, akire vonatkozik a módosító indítvány, és 
nyílván nem nevesítve.  
Módosító javaslata a következő: 
A létszámcsökkentés elrendelése című táblázatban az engedélyezett létszám 2013. 
március 16. időpontját kéri 2013. március 17. napra módosítani, melyre a februári 
szökőhónap miatt van szükség.  
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További javaslata az Igazgatási és Szociális Osztályt érintő táblázatban, hogy a 4. 
sorszám, amely 3 fővel indul, a következő két kockába kerüljön be -1, -1 fő, ahol 
2013. január 16. és március 16. a dátum. Értelemszerűen a maradó létszám 2 fő 
mindenhol ebben a sorban. 
Javasolja, hogy a 3. soron az igazgatási ügyintézőnél a 2013. március 15-ei dátum 
március 16-ra módosuljon. A 6. soron az ügykezelőnél javasolja a sorból  -1 főt, az  
1 főt és a két dátumot kivenni, az utolsó négy kockába 1-es számok kerüljenek 
beírásra.  
A 7. sorszámon, az informatikusnál a -1 fő kekrüljön ki, úgyszintén a két dátum, és a 
négy kockába 1-es számok kerüljenek.  
A dátum módosítását javasolja a 10. sorszámnál, iktató/irattáros résznél, és a 12. 
sorszámnál a kézbesítőnél, ahol a 2013. március 15. dátum március 16-ra módosul.  
 
A fentiekben ismertetett módosító javaslatok elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt – 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
11/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Létszámcsökkentés elrendelése az Edelényi Polgármesteri 

Hivatalnál 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelényi Polgármesteri Hivatal létszámcsökkentés elrendeléséről 
szóló előterjesztést és a következő döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
feladatellátás költséghatékonyabb, racionálisabb megszervezése 
a költségvetés működési hiányának csökkentése érdekében az 
Edelényi Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámát, az 
engedélyezett álláshelyek számát a határozat mellékletében 
foglaltak szerint állapítja meg, és a létszámcsökkentést a 
mellékletben szereplő ütemezés szerint rendeli el. 

Határidő:  2013. január 16.,  2013. április 1.,  
 2013. július 1., 2013. augusztus 1. 
Felelős:   jegyző 
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2. Képviselő-testület felhívja a jegyző figyelmét a szükséges 
munkajogi intézkedések megtételére a jogszabályban előírt 
munkáltatói kötelezettségek betartására.  

Határidő:  2013. január 16.,  2013. április 1.,  
 2013. július 1., 2013. augusztus 1. 
Felelős:   jegyző 

3. Képviselő-testület elrendeli a költségvetési rendelet 
módosításának előkészítését a határozat 1. pontja szerinti 
létszámváltozás figyelembe vételével. 

Határidő:  2013. február 13. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

4. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
létszámcsökkentéshez kapcsolódóan igényelhető támogatásról 
szóló BM rendelet alapján pályázatot kíván benyújtani a 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 
hozzájárulás igénylésére. 

Határidő:  pályázati kiírásban szereplő határidő 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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Melléklet a 11/2013.(I.10.) Határozathoz 
az Edelényi Polgármesteri Hivatalnál 

a szervezeti egységek és munkakörök létszám szerinti alakulásáról 
 

Hivatalvezető:   jegyző            1 fő 
Aljegyző:                                  1 fő 

 

Munkakörök 

Létszámcsökke
ntés előtti 

engedélyezett 
létszám  

2013. január 
10. 

Létszámcsökkenté
ssel érintett 

munkakörök/ 
létszámcsökkentés 

mértéke  

Létszámcsökkenté
ssel és álláshely 
megszüntetéssel 

érintett 
munkakörök 

száma 

Felmentési idő  Engedélyezett létszám 

ke
zd

et
e 

vé
ge

  

20
13

. m
ár

ci
us

 
17

. 

20
13

. j
ún

iu
s 

01
. 

20
13

. 
sz

ep
te

m
be

r 
01

. 

20
13

. o
kt

ób
er

 1
. 

  
POLGÁRMESTERI KABINET  

1. főtanácsadó 1 fő     1 1 1 1 
Összesen: 1   - - 1 1 1 1 

 
JEGYZŐI TITKÁRSÁG  

1./ jogi és pályázati 
referens 

1 fő   
  1 1 1 1 

2./ civil és nemzetiségi 
referens 

1 fő   
  1 1 1 1 

3./  szervezési referens 1 fő     1 1 1 1 
4./ humán referens 1 fő     1 1 1 1 
5./ közfoglalkoztatási 
referens 

1 fő   
  1 1 1 1 

6./ városfejlesztési és 
városüzemeltetési 
ügyintéző 

2 fő   
  2 2 2 2 
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7. informatikus 1 fő   
  1 1 1 1 

8. gondnok 1 fő - 1 fő 1 fő 2013. 
április 

1. 

2013. 
május  

31. 
1 0 0 0 

9. titkárnő 2 fő     2 2 2 2 
10. iktató/irattáros 2 fő - 1 fő 1 fő 2013. 

január 
16 

2013. 
március 

16 
1 1 1 1 

11. gépkocsivezető  
MT. hatálya alatt áll 

1 fő   
  1 1 1 1 

12. kézbesítő  
MT. hatálya alatt áll 

2 fő -1 fő 1 fő 2013. 
január 

16. 

2013. 
március 

16 
1 1 1 1 

13. takarító 
 MT. hatálya alatt áll 

1 fő   
  1 1 1 1 

Összesen: 17 - 4 fő 4 fő - - 14 13 13 13 
 

PÉNZÜGYI OSZTÁLY  
7. osztályvezető 1 fő     1 1 1 1 
8. vagyongazdálkodási 

ügyintéző 
1 fő   

  1 1 1 1 

9. pénzügyi ügyintéző 7 fő - 1 fő 1 fő 2013. 
július 

1. 

2013. 
augusztus 

31. 
7 7 6 6 

10. adóügyi 
ügyintéző 

3 fő - 1 fő 1 fő 2013. 
augusztus 

1. 

2013. 
szeptember 

30. 
3 3 3 2 

11. pénztáros 1 fő     1 1 1 1 
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12./ titkárnő (pénzügyi 
ügyintézői álláshelyen) 

1 fő 1 1 1 1 

Összesen: 14 fő - 2 fő 2 fő - - 14 14 13 12 
 

IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY  
14. osztályvezető 1 fő     1 1 1 1 
15. anyakönyvvezet
ő/népesség 

1 fő     1 1 1 1 

16. igazgatási 
ügyintéző 

5 fő - 1 fő 1 fő 2013. 
január 

16. 

2013. 
március  

16. 
4 4 4 4 

17. építéshatósági 
ügyintéző (ebből 1 
fő csoportvezető) 

3 fő - 1fő - 1 fő 2013. 
január 

16. 

2013. 
március  

16 
2 2 2 2 

18. közterület-
felügyelő 

1 fő   
  1 1 1 1 

19. ügykezelő 1 fő     1 1 1 1 
Összesen: 12 fő - 2 fő 2 fő - - 10 10 10 10 

 
 

KISTÉRSÉGI HIVATAL  
4. hivatalvezető 1 fő     1 1 1 1 
5. belső ellenőr 1 fő     1 1 1 1 
6. pénztáros 1 fő     1 1 1 1 
Összesen: 3 fő - - - - 3 3 3 3 

 
MINDÖSSZESEN: 47 fő - 8 fő 8 fő - - 42 41 40 39 

 
Jegyző és aljegyzővel 
MINDÖSSZESEN: 

49 fő - 8 fő 8 fő - - 44 43 42 41 
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12./ Napirendi pont tárgya:  
 
Adósságállomány konszolidációjáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 12./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
12/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Adósságállomány konszolidációjáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
adósságállomány konszolidációjáról szóló előterjesztést 
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az adósságállomány 
konszolidációjához kapcsolódó tárgyalások lefolytatására, 
a határozat mellékletét képező nyilatkozatok megtételére, 
és adatszolgáltatások teljesítésére. 
 
Határidő:  2013. január 11. 
Felelős:   polgármester, jegyző 
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      Melléklet a 12/2013.(I.10.) határozathoz 
 
 

N Y I L A T K O Z A T  
 
 
Edelény Város Önkormányzata  (továbbiakban: Önkormányzat) a Magyarország 
2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 
2013. évi költségvetési törvény) 72-75. §-ában foglaltakra figyelemmel, a 
következőkről nyilatkozik. 
 
1. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat 

2012. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll: 
 

IGEN  NEM* 
 

2. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy az Önkormányzat 
 

RENDELKEZIK  / NEM RENDELKEZIK** 
 
olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten az átvállalandó 
adósságelemekhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítésének 
biztosítékául szolgál, és ha ez az adósságelem részben vagy egészben 
átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét az átvállalással 
arányos mértékben, legfeljebb az átvállalás összegének erejéig a 2013. évi 
költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően 
az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja. 
 

3. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2013. 
évi költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti adósságátvállalás során a Magyar 
Államkincstár és az ÁKK Zrt. a banktitkot képező, az átvállaláshoz szükséges 
adatokat, információkat megismerje és kezelje. 

 
4. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 2013. évi 

költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás teljes körű, az 
abban szereplő adatok megfelelnek az Önkormányzat nyilvántartásának. 

 
5. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy 2013. évi 

költségvetési törvény 74. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás nem 
tartalmazza a 2013. évi költségvetési törvény 72. § (3) bekezdése szerinti, 
átvállalás alá nem vont adósságelemeket. 

 
6. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók kijelentik, hogy a 74. § (1) 

bekezdése szerinti adatszolgáltatás nem tartalmaz a 2013. évi költségvetési 
törvény 72. § (2) bekezdése szerinti, a Magyar Állam által az önkormányzattól 
átvett intézményhez kapcsolódó adósságelemként részben vagy egészben 
feltüntetett olyan adósságot, mely nem felel meg ennek a besorolásnak. 
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7. Az Önkormányzat képviseletében az aláírók tudomásul veszik, hogy a 
polgármester és a jegyző az adósság átvállalásáról szóló megállapodást 
kizárólag az erről szóló önkormányzati határozat felhatalmazása alapján írhatja 
alá. 

 
 
…………………………………….     P.H  . …..…………………………….. 
           polgármester                  jegyző 
 
 
 
13./ Napirendi pont tárgya:  
 
A 2013. évi költségvetést megalapozó döntések meghozataláról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 13./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirenddel kapcsolatban elmondja, hogy természetesen nem csak 
Edelény önkormányzata, hanem Magyarország összes önkormányzata ezekben a 
napokban történelmi időpontot él át, történelmi fordulópontra jutott, ugyanis az első 
szabad választások óta, az 1990-es módszerváltás óta tulajdonképpen el lehet 
mondani, hogy folyamatosan csökken az önkormányzatok központi finanszírozása. 
Minden évben úgy voltak vele, hogy jó, lenyelik ezt a békát, nem tudnak mit csinálni. 
Most elérkezett az a pillanat, amikor ki kell mondani, hogy nincs tovább. A Pénzügyi 
Osztálytól december vége felé kapta meg a 2013. évi költségvetés első tervezetét. 
Ebben a következő lényeges elemek állnak: az önkormányzat összes kiadása  
1 milliárd 247 millió 513 ezer forint, az összes bevétele 957 millió 370 ezer forint, 
amelyből az állam 484 millió 517 ezer forintot ad, a bevételek jelentősebb része 
önkormányzati saját bevétel, és 290 millió 143 ezer forint hiányt prognosztizál a 
táblázat az ez évi költségvetésben úgy, hogy tulajdonképpen feladatalapú 
finanszírozás történik az állam részéről. Elvonta a gépjárműadó jelentős részét, a 
helyben maradó részét, és még sorolhatná. Az indokolás egyrészt abból áll, hogy 
jelentősen csökken 2013. január 1-jétől az önkormányzatok feladata az iskolák 
államosítása révén, a járási hivatalok megalakulása révén. Igenám, csakhogy 
ezeknek a feladatoknak a csökkentésével nem arányosan csökkentette a 
finanszírozást, tehát sokkal többet vesz el, mint amennyibe kerültek ezek a feladatok 
az önkormányzatnak, nem beszélve arról, hogy a Borsodi Általános Iskolát 
államosították január 1-jével, viszont dicső kormányunk még dicsőbb államtitkára azt 
írta neki, mivel Edelény város rendkívül kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat, és ezt 
bizonyítja évek óta, ezért Edelény Város Önkormányzata gazdaságilag képes arra, 
hogy az állam által átvett borsodi iskolának a működési költségeit kifizesse, ami 55 
millió forint. Amikor elolvasta ezt a levelet, kicsit kinyilt a bicska a zsebében. Olyan 
szempontból van igazságtartalma a levélnek, amit be is bizonyít egy nem túl távoli 
település kapcsán, és bátran, bármikor kimer állni azért, hogy az edelényi 
önkormányzatnak a gazdálkodása mindig megfontolt volt, figyelembe véve mindig a 
központi költségvetést, tehát mindig a lehető legtakarékosabban működött.  
Tehát ebből a szempontból az államtitkári levélnek igaza van, de nincs igaza abból a 
szempontból, hogy ez az önkormányzat elbír ilyen, vagy ehhez hasonló dolgokat.  
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Ezeket nem bírja, erejükön felül teljesítettek eddig is, nem bírnak ilyen terheket 
elviselni.  
Két adalékot szeretne elmondan, ez az Észak-Magyarország január 4-ei, pénteki 
számában a címoldalon jelent meg egy cikk, hogy „Szerencs újévi ajándékot kapott”. 
Szerencsnek 125 millió forint tartozást engedtek el. Ha jól tudja, Szerencsen nem 
volt árvíz és Szerencs lélekszáma gyakorlatilag hajszálpontosan megegyezik 
Edelényével. A cíkkben a következő olvasható: 
”A tavalyi év utolsó hónapjában Pintér Sándor belügyminiszter és Matolcsy György 
nemzetgazdasági miniszter döntött az önhibájukon kívül (ÖNHIKI) hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának II. és III. üteméről, 
melynek alapján országosan 1637 települési önkormányzat részesült összesen 27 
milliárd 996 millió 786 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban. Ennek 
keretében Szerencs közel 137,5 millió forint támogatást nyert, amely rendkívül sokat 
jelent a dél-zempléni városnak.” 
Még egy ajándék. Az óév utolsó munkanapján még kaptunk egy levelet, amely egy 
újabb nem várt, de annál nagyobb örömet okozó „ajándékot” tartalmazott – mondta 
lapunknak Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere. – A levél értelmében a kormány 
két tételben összesen 125 millió forint visszafizetendő tartozást minősítt át vissza 
nem térítendőnek. Ennek köszönhetően összesen 262 millió forint támogatást kapott 
önkormányzatunk decemberben. Koncz Ferenc elmonda, egyszer 100-, egyszer 
pedig 25 millió forint támogatást kért és kapott a szerencsi önkormányzat 2012-ben, 
amelyet a működési költségek finanszhírozásához használtak fel. Az elmúlt évben 
szinte végig 300 millió forint feletti számlatartozást görgettünk magunk előtt, amelyet 
szinte lehetetlen volt kezelni – mondta Szerencs polgármestere. Ez jelen pillanatban 
200 millió forint körül jár, ami még mindig hatalmas összeg, de egy kicsi 
könnyebbséget jelent nekünk.” Kiemelte, hogy kaptak 260 millió forintot és a 300 
millió forintot sikerült nekik 200 millióra csökkenteni. A cikk folytatódik: „Mint ahogy az 
is, hogy ezt a két kölcsönünket most a visszafizetendők közül a vissza nem 
térítendők közé soroltatott, így egy olyan ajándékot kapott a város önkormányzata, 
amiért csak köszönettel tartozunk a döntéshozóknak. Igyekszünk minden fillért 
megfogva takarékosan működni. Sikerült a korábban 17 db lízingelt önkormányzati 
autót tartalmazó flotta jelentős részétől megszabadulni, de más területeken is 
igyekszünk spórolni a kiadásokon.” Tehát ugyanakkora lélekszámú Szerencs, mint 
Edelény és 17 db flottás autója van, persze, hogy 300 millió forint tartozásuk volt. Így 
nem lehet takarékoskodni. 
Egy másik adalék Sajószentpéter, ugyanezen előterjesztése fenn van a város 
honlapján, mindenki megnézheti, csodák nincsenek, Sajószentpéternek a várható 
költségvetési hiánya 2013-ban 342 millió 986 ezer forint. Tehát nincsenek csodák és 
nem csak Edelényről szól ez a történet, hanem mindenkiről. Zárójelben hozzáteszi, 
Edelénynek 50 millió forint folyószámla-hitele van, Sajószentpéternek 300 millió 
forintos folyószámla-hitele van. Ezt azért mondja el, hogy érzékeltesse, ki, hogyan 
gazdálkodik. Most azt tudja mondani, két út áll előttük, az egyik út az, hogy most meg 
fognak feszülni, egymásnak is fognak feszülni abban is biztos, mert az a tervezetet, 
amit elkészített, rendkívül komoly sérülések árán tudják megvalósítani, amennyiben 
a képviselő-testület elfogadja. Hozzáteszi, hogy egyébként más választásuk nincs, 
mint hogy elfogadják, mert akkor már márciusban fizetésképtelenné fognak válni.  
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Az egyik megoldás, hogy mos kinlódnak és próbálnak soronként 20 ezer forintot 
lefaragni, a másik megoldás pedig az, hogy azt mondják mind a 10 ezren 
Edelényben, hogy elég volt, nem csinálják ezt tovább és csináljanak azt, amit 
akarnak, egy várost, az önkormányzatot úgysem lehet megszüntetni. Menjenek 10 
ezren, induljanak el a parlamenet elé, ez lesz a békemenet, csak jöjjön mindenki. 
Ennek az egésznek így nincs értelme. Mit akarnak még tőlük, ettől a szerencsétlen 
térségtől, ettől a szerencsétlen néptől? A gazdasági válságra hivatkozva? 
Nevetséges. A járásokat megalakították, sokkal többe kerül a közigazgatás, mint az 
önkormányzatokon keresztül. Ez nem megtakarítás, ez egyszerűen hatalom-
koncentráció, mert odaültetik a saját embereiket a járási hivatalok székeibe. Erről 
szól az egész, semmi másról, és a polgármestereken, jegyzőkön keresztül az 
intézményvezetőkre rá akarják erőszakolni azt, hogy a szerencsétlen munka-
társaikat, akik évtizedek óta velük dolgoznak, tegyék utcára és haljon éhen a 
családja és ne tudja felnevelni a gyermekét. Erről szól a történet, észhez kellene már 
térnie ennek a népnek, és mind a tízmillió embernek kellen odamenni, hogy 
húzzanak el, mert elég volt abból, amit velünk művelnek. Ezt nem lehet csinálni 
tovább. 
 
Magyar Árpádné képviselő igazat ad polgármester úrnak azokban, amit elmondott, 
szerinte jó lenne, ha mint országgyűlési képviselő a parlamentben is elmondaná, és 
a médiában is hangot kellene adni, jöjjenek ki és itt a helyszínen győződjenek meg, 
hogy hogyan élnek itt az emberek, és hogy nagyon sok családnak milyen karácsonya 
volt, mert tud arról, ahol még kenyér sem volt, mert nincs munkájuk, a 30 napot nem 
tudták ledolgozni, és így se segély, se munka. Most is sokan hideg házban vannak, 
ki van kapcsolva a villany, a víz. Igaza van polgármester úrnak, ha kell összeszedik 
az embereket, vonuljanak a parlament elé, mert ez így tovább nem megy. 
 
Polgármester  annyit kíván az előzőekhez hozzátenni, hogy az elmúlt ciklusokban is 
nagyon sokszor szót emelt ennek a nemzetnek az érdekében, ebben a ciklusban is 
elég sokszor felszólalt a parlamentben, volt is viszhangja, volt eredménye bizonyos 
szempontból. Most úgy látja, nincs értelme, az ember beszélhet akármit, teljesen 
mindegy, az egyik fülükön be, a másikon ki, ott a kétharmados többség, amire azt 
mondják, hogy felhatalmazást kaptak. Csak nem erre kaptak felhatalmazást. Majd 
megtudják 2014-ben a fülkeforradalomban, hogy nem erre kapták a felhatalmazást a 
magyar emberektől, mint amit művelnek velünk. Tehát parlamenti szinten nem lehet 
semmit elérni, a kormánypárti képviselők pedig, a dicső kétharmad egy része, akiket 
tisztességesnek ismert meg, azok pedig „kussolnak”. Az, hogy reggel hogyan néz a 
tükörbe, nem tudja, azt a saját lelkiismeretével kell megbeszélnie, hogyan tud a 
tükörbe nézni az ilyen döntések nyomán. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy egy táblázatot tart a kezében, 
hogy az önkormányzat milyen gazdasági helyzetben van, merthogy biztos, hogy az 
önkormányzat dolgozói is és a mindenkori képviselő-testület becsületes, tisztességes 
munkát végzett, amit misem bizonyít, mint az, hogy működési célú eladósodottsága 
még nincs, és nem is volt.  
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Ezt követően felhívta a figyelmet, hogy milyen városban élnek, hogy a nyilvántartott 
álláskeresők száma és aránya az állandó lakóhely szerint Edelényre vonatkozóan 
2000. évi XI. havi számok alapján 859 fő a nyilvántartott álláskeresők száma. 2007-
ben ehhez képest 841 fő volt, és a 2012. XI. havi állapot szerint 1050 fő. Említette 
polgármester úr, hogy a minisztérium is megdicsérte az edelényi önkormányzatot, 
hogy milyen kiegyensúlyozott a gazdálkodása és legyünk szívesek a Borsodi 
Általános Iskolát is majdhogynem teljes mértékben fenntartani, fizetni és akkor jön 
képviselő asszony nagyon helyesen, hogy a parlamentben is szólaljon meg 
országgyűlési képviselőnk, hiszen polgármesterünk országgyűlési képviselő is. Ha 
emlékezete nem csal, akkor a legutolsó választásokon a lehető legnagyobb port ő 
kavarta azzal, hogy a cigányság sorsát megemlítette. Erre föl mit kapott? Kizárták a 
Fideszből, a régi pártjából, a barátai hátat fordítottak neki, és aztán még meg is 
hurcolták érte. Ha a barátai nem fordítanak hátat neki, akkor most ő sincs itt a 
képviselő-testületben. Azt gondolja, hogy nem hunyhat szemet sem Edelény, sem 
Borsod megye, sem Magyarország ebben a kérdésben. Már csak azért is, mert 
növekvő tendenciát mutat az álláskeresők száma, ha ugyan 100-as létszámban, 
vagy 90-nes létszámban, de akkor is ez folyamatos lesz itt Edelényben, mert nem 
tudják, hogy a munkanélküliek aránya hogyan fog alakulni, mert ha most is 
elküldenek embereket az intézményekből, a vállalkozások is egyre inkább nehezebb 
helyzetben vannak, onnan is szabadulnak fel olyan emberek, akik elveszítik a 
határozatlan időre szóló munkájukat. Nem látják előre, hogy mekkora 
következményei lesznek ennek. Hogy az önkormányzat gazdálkodni tudjon, ahhoz 
olyan gazdasági környezet, olyan szociális környezet kell, amely fenn tudja tartani az 
önkormányzatot. Az önkormányzat azért önkormányzat, hogy a helyi gondolatok, a 
helyi tervek teret kapjanak fentebb, és ahhoz térne vissza, hogy a cigányság igen, 
probléma itt a városban. De mielőtt még azt mondaná bárki, hogy az Edelényi 
Önkormányzat Képviselő-testülete cigányozna, szeretné elmondani azt, hogy a 
Borsodi Általános Iskolában valóban teljes mértékben megváltozott a tanulói létszám 
a szociális  helyzetük a származási helyzetük alapján. A pedagógus társaival részt 
vettek olyan programokban, amelyek arra készítették fel őket, hogy a cigány 
tanulókkal tudjanak foglalkozni. Nem tartják tiszteletben, hogy magában a cigány 
elnevezésben is kirekesztés van, diszkrimináció, mert a romák, illetve a cigányság 
legtehetősebb népcsoportja szerint nevezik azokat is, akik a legszegényebbek 
köztudottan a beások és a romurok. Ez a kirekesztő diszkriminatív kijelentés és 
magatartás. Polgármester úr a parlamentben, a sajtóban hiába szólalt fel, jöttek 
azzal, hogy mert a cigányság a cigányt mondja, nem a romákat és kirekeszt, 
diszkriminál és lenézi őket, és teljesen kiakarja zárni őket mindenből. Azzal, hogy 
polgármester úr a választások elején felvállalta kijelentését és felvállalta bátran azt, 
hogy Edelény problémája attól sokkal mélyebb, sokkal szerteágazóbb, minthogy ő 
ezt a választási kampányában felhasználva, eltussolva, elkendőzve beszél majd a 
valóságról, holott a valóság kőkeményen közöttük él, és nem polgármester úr 
rekesztett ki, nem ő diszkriminált, hanem a saját kormányunk diszkriminál bennünket, 
mert látszik, hogy ide egy fillér támogatást nem akar adni. 
 
Antal Pál képviselő véleménye az, hogy csökkenthetnek illetményeket, küldhetnek el 
dolgozókat, próbálják faragni ezt a 300 millió forintot lefelé, és eljutnak majd oda, 
hogy az intézmények költségvetését annyira meg fogják nyirbálni, hogy az 
intézményeik fognak összeomolni.  
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Úgy fognak járni, mint az a család, amely családnak van összesen 40 ezer forintja és 
van 40 ezer forintos csekkje és akkor el kell döntenie, hogy befizeti-e, vagy etesse a 
családot. Lehet, hogy befizeti a csekket és a család éhen fog halni. Most úgy fognak 
járni az intézményeikkel, hogy addig fogják faragni, amíg az összes intézményük 
bedől. Ennyi költségvetésből ennyi pénzt nem tudnak lefaragni, nincs honnan 
elvenni, ha elveszik, akkor nem tud működni az intézmény. Vagy mindenkit küldjenek 
el és zárják be? 
 
Csabai Gyula képviselő arról szólt, hogy nagyon sokszor elmondta már a 
költségvetés, illetve az átszervezés kapcsán azokat a gondolatokat, amelyeket 
megismételne most is. Azt gondolja, hogy a helyi közszolgáltatást, a helyieknek kell 
megszervezniük, fenntartaniuk, hiszen a helyiek azok, akik látják, hogy hol, mire van 
szükség, és azt gondolja, hogy az intézményekkel kapcsolatos döntéseket is így 
lehet a leggyorsabban meghozni, a helyi igényeket figyelembe véve. Ebben talán a 
rendszerváltás óta mindig konszenzus volt a hatalomra, a kormányra kerülő pártok 
és kormányok között. Viszont azt gondolja, hogy ha mindezt a Fidesz most felrúgja 
azzal, hogy erőszakosan államosít és teljes egészében kiüresíti az önkormány-
zatokat, elveszi a pénzüket, elveszi az intézményeiket. Gondolják végig Edelény 
Város Önkormányzatát is, és nézzék végig. Mindig azt mondták – és ebben 
polgármester úrral egyetért – évről-évre folyamatosan csökkent az önkormányzatok 
költségvetése, viszont Edelény bármilyen ellenszélben is volt, ahogyan 
visszaemlékszik 50, 70, 100 millió forintokat kapott, mint önhibáján kívül hátrányos 
település az elmúlt időszakban, még a szocialista kormányok ideje alatt is, most meg 
azt kell, hogy mondja, hogy 10-20-30 millió forinttal szúrják ki a szemüket akkor, 
amikor mindenki tisztában van azzal, hogy megfelelő gazdálkodás mellett sem 
képesek ellátni azokat a feladatokat, amelyeket el kellene látniuk. Az 
intézményekhez visszatérve, és hogy miért mondja azt, hogy teljesen kiürítik 
erőszakosan az önkormányzatokat és egy központosítás jön létre. Ugye 
belekényszerültek abba, hogy a gimnáziumot, egy általános iskolát átadjanak az 
egyháznak, mert nem tudták tovább működtetni, nem tudták fenntartani. A kórházat 
az állam vette el tőlük, mintahogy nagyon sok önkormányzattól, majd idén 
államosították az iskolákat is. Mindez persze azt jelentette Edelény Város 
Önkormányzatánál, hogy – amit polgármester úr is említett korábban – a fizetéseket, 
a bérket ugye az állam adja, de abban az esetben vették volna át a Borsodi Általános 
Iskola működtetését, hogy ha Edelény önkormányzata fizet 51-52 millió forintot éves 
szinten az államnak. Erre a képviselő-testület természetesen azt mondta, hogy akkor 
az önkormányzat szeretne vele rendelkezni, és ha már éves szinten ennyi pénzt bele 
kell tenni, akkor Edelény önkormányzata döntse már el, hogy hogyan működteti az 
intézményét. Viszont mindezek mellett ott van, hogy ezeknek az épületeknek a 
fenntartási költségei folyamatosan az önkormányzatot terhelik. Jöttek a járási 
hivatalok, többször elhangzott a képviselő-testületi üléseken, hogy ukázba adták az 
önkormányzatnak, illetve a polgármesteri hivatalnak, hogy mit kell csinálni, milyen 
határidővel, és azt kell mondja, hogy ezek a határidők szinte tarthatatlanok voltak, és 
emberfeletti munkát kívántak a polgármesteri hivatal dolgozóitól, de egyetlen egy 
forintot nem kaptak arra, hogy ezeket a hivatalokat kialakítsák, a megfelelő 
infrastruktúrát, illetve egyáltalán egy helyiséget kifessenek.  
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Jött a tankerületi igazgatás, a tankerületi igazgatónak a helyiséget biztosítania kell az 
önkormányzatnak, mely szintén ukázba lett adva. Nagyon sokáig keresték a 
megoldást, és úgy néz ki, hogy megtalálták, viszont ennek a kialakítására sem 
kaptak egyetlen egy forintot sem, az igények pedig megvoltak és meg is vannak. Ha 
egy kicsit jobban kitekint, azt kell, hogy mondja 198 járási hivatal jött létre, 198 fő 
járási vezetővel, 198 tankerületi igazgatói állás jött létre, 198 tankerületi igazgatóval, 
illetve ennek a fenntartó központja, amire a Fidesz, a kormánypárt volt oktatási 
minisztere is azt mondja, hogy nem feltétlenül jó megoldás, és azt is, hiszen ez az 
oktatási bizottság ülésén korábban elhangzott, hogy a költségvetésben szereplő 407 
millió forint nagy valószínűséggel kevés lesz az intézmény fenntartására, 
működtetésére, a bérekre és a költségvetésben 150-170 millió forintos lyuk tátong. 
Azt szeretné érzékeltetni, nem megbántva senkit, hiszen hogy ha valaki tisztességgel 
megdolgozik a béréért, akkor természetesen kapja meg, de ők belekényszerülnek 
Edelény Város Önkormányzatánál, hogy embereket bocsássanak el, holott így is 
rengeteg feladat nehezedik a polgármesteri hivatalra, az intézményekre. A 
tankerületi igazgatók, illetve a járási hivatalok vezetői ezek mind új posztok, ez 198 
fő, és tudomása szerint 500-600 ezer forint bruttó bérért vállalják a munkát. Azt 
gondolja, hogy ilyen nehéz gazdasági helyzetben nem biztos, hogy ilyen 
átalakításokra szükség van, illetve a járási hivatal is a kezdetben néhány fővel indult 
ugyan, szó volt, hogy 44-45 fővel fogja ellátni a feladatát, azt a feladatot, amely 
feladatokat az önkormányzatoknál jóval kevesebb ember tisztességesen el tudott 
látni. Ennek az a következménye, hogy Edelény Város Önkormányzata  30 főre 
kapott állami támogatást, és ez kényszeríti az önkormányzatot abba a helyzetbe, 
hogy emberi sorsokról döntsenek és embereket bocsássanak el, holott ez nem a ő 
feladatuk lenne, vagy ha a rendszert nem alakították volna ilyen módon át, akkor 
nem is kényszerülnének ebbe a helyzetbe. Hogy mi a megoldás? Polgármester úr 
vázolt valamit, és azt gondolja, hogy tényleg a működésük határára jutottak az 
önkormányzatok, a működés határára jutott az edelényi önkormányzat is, illetve a 
müködőképességük határára jutottak az intézményei is. Második ciklus óta tagja 
ennek a képviselő-testületnek, és amint mondta korábban is, hogy kapott már 
„hideget-meleget”, hiszen az előző szocialista kormány is hozott olyan döntéseket, 
amelyekkel jómaga sem értett egyet, és ezt itt helyben mindig elmondta, viszont 
ezekkel a döntésekkel abszolút nem tud azonosulni, főleg azért, mert úgy gondolja, 
hogy a rendszerváltás óta eltelt 20 évben mindig volt egyfajta konszenzus ezekben 
az ügyekben, amit a mai kormány felrúg, és erőszakosan üríti ki az 
önkormányzatokat, illetve veszélyezteti az intézményeiket, és nyugodtan mondhatja, 
hogy a pénzüket is, hiszen ez is elhangzott korábban, hogy mimindent vonnak el az 
önkormányzatoktól. A konszolidáció kapcsán tette fel azt a kérdést osztályvezető 
asszonynak, hogy a képviselő-testület 150 millió forintot biztosított annak idején, 
amely biztosíték jelenleg is rendelkezésre áll, de úgy néz ki, hogy annak ellenére, 
hogy az állam az önkormányzat hitelének egy részét átvállalja, természetesen ez 
által a biztosíték egy részére is igényt tart. Magyarul elveszik a pénzüket, amit  
korábban az önkormányzat fedezetként adott a kötvény felvételénél. 
A munkanélküliséggel kapcsolatban el kell mondani, hogy Edelény városában az 
elmúlt időszakban, amit lehetett és ami tőle telhető volt megtette. 
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Amíg olyan közfoglalkoztatási rendszer működött, hogy tudott bizonyos intézményi 
feladatokra közfoglalkoztatottakat alkalmazni, meg is tette, viszont a rendszer ilyen 
módon történő átalakítása már ezt sem teszi lehetővé az önkormányzat számára, 
illetve, ha korrekt akar lenni, akkor azt mondja, hogy részben lehetővé teszi, viszont 
a véleménye az, hogy amíg korábban nagyon sok pénz volt a rendszerben, nem 
mindig párosult értékteremtő munkával, addig lehet, hogy most sokkal 
értékteremtőbb munkával párosul ez a közfoglalkoztatás, viszont ebből a pénzből 
tisztességesen megélni nem lehet. Nem feltétlen a cigányságra, illetve a kisebbségre 
gondol, hanem azokra, akik becsülettel dolgoztak, tanultak, de valamiért olyan 
helyzetbe kerültek, hogy jelen pillanatban állás nélkül vannak és ebben a pillanatban 
az önkormányzat sem tudja megoldani az ő gondjaikat, hiszen itt is úgy átalakították 
a rendszert, hogy nagyon nehezen tudnak az intézmények is közfoglalkoztatottaknak 
munkát, feladatot biztosítani. 
Összességében nagyon borúsnak látja jövőt, és azt gondolja, hogy a képviselő-
testület valahogyan meg fogja oldani ezt a helyzetet, de talán az elmúlt évek 
költségvetéseihez képest most tekint a legpesszimistábban a jövőbe. 
 
Vattay Béla alpolgármester elmondja, hogy a 300 millió forintos hiány kezelése 
nagyon összetett, és nem könnyű bármilyen javaslatot tenni ennek lefaragására. Úgy 
gondolja, hogy az az évről-évre csökkenő  finanszírozás, ami volt korábban, az 
mostanra kicsúcsosodott. Végignézte, hogy az intézmények mennyi hiánnyal 
rendelkeznek, és ami szembetűnő volt számára, az a Borsodi Általános Iskola és 
pedagógiai szakszolgálat, mert ha ezt az állam kezelte volna, illetve ha le tudták 
volna adni, akkor 85 millió forintot jelentett volna az önkormányzatnak. A képviselő-
testületnek 14. éve tagja, és elmondhatja, hogy minden költségvetésnek így indultak 
neki, és sokat kellett azon gondolkodni, hogy mihez nyúljanak hozzá, hogy tudnának 
még költségeket megtakarítani. Az önkormányzat sohasem várta a sültgalambot, 
visszavett olyan feladatot, mint a víz-, szennyvízhálózat üzemeltetése, átszervezte a 
közoktatást, és igyekezett a közüzemi díjakat is nyomott árakon tartani. 
Nagy kérdés, hogy ezt a hiányt, hogyan fogja tudni a képviselő-testület kezelni 
egyáltalán, mivel a költségvetést úgy kell összeállítani, hogy a bevételi és a kiadási 
oldalon egyenlőség jel legyen. Ezt nagyon nehéz lesz véghezvinni. Szerinte ha 
állami segítség nem érkezik, akkor ezt a hiányt nem hiszi, hogy kezelni tudják, mert 
bevételt nem fognak tudni növelni 2013-ban a jelen gazdasági helyzetben, és hiába 
alakították ki annak idején az építési telkeket, nincs kereslet rá, a tavalyi évben is egy 
vagy két telek került értékesítésre, és nem sok mindene van az önkormányzatnak, 
amit el lehetne adni. Nagy segítség lesz, ha az önkormányzat hiteléből 70 %-ot 
átvállal az állam, de akkor örült volna igazán, ha azt is nézték volna, hogy ha a 
működést, a gazdálkodást hogyan tartották fenn, hiszen Edelény ebből a pénzből 
működésre nem költött. Hasonló nagyságrendű önkormányzat pl. Szerencs, mely 
városnak 3,5 forint milliárd adóssága volt. Edelény is vehetett volna fel hitelt a 
működésre, de az edelényi képviselő-testületet mindig is a szoros gazdálkodás 
jellemezte, hogy tudják kezelni a hiányt. Szerinte még meg kell tenni azokat a 
köröket, amit mindenképpen meg kell tenni, így meg kell nézni, hogy a Borsodi 
Közszolgáltató Kft-vel mit tudnak kezdeni, hogyan lehetne átszervezni. Arra nem tud 
építő javaslatot tenni, hogy az intézmények hiányát hogyan lehetne kezelni. 
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Polgármester ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – kéri a bizottsági 
vélemények ismertetését. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett a költségvetéshez még néhány 
adalékot kíván elmondani. Ahhoz, hogy a jelenleg fennálló hiányt, amely 290 millió 
forint, nullára le tudják faragni, ahhoz az kellene, hogy az Edelény Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában és az intézményeiben dolgozó összes 
köztisztviselő és közalkalmazott személyi jellegű kiadásait, tehát a bért és a 
járulékokat 57,6 %-kal csökkentsék, tehát több mint a felére kellene csökkenteni 
mindenkinek a fizetését ahhoz, hogy ez a költségvetési hiány nulla forint legyen. 
Nyilvánvalóan ez lehetetlen. A másik szemszögből megvizsgálva ugyanezt a 
helyzetet nyilván arányaiban nem lehet ugyanezt elmondani, de bátran ki meri 
jelenteni, ahhoz, hogy kezelni tudják, a jelenlegi kb. 200 fős közalkalmazotti és 
köztisztviselői létszám kb. 40 %-át el kellene küldeni Edelényben, kb. 80 főt, akkor 
lenne a költségvetésük nulla forint. Viszont az is teljesen egyértelmű, hogy így akkor 
azt mondanák ki, hogy megszünt az önkormányzat, mert annyi fővel nem lehet 
működtetni sem az intézményeket, sem a polgármesteri hivatalt. Ezt csak 
érzékeltetésképp szerette volna elmondani.  
Van még érdekesség, a kormány dolgairól már elmondta a veszprémi járással 
kapcsolatban, hogy kétmilliárd forintot csak úgy szépen odapasszolt Veszprémnek, 
hogy a járási hivatalát alakítsa ki, Edelényről meg lehúzza az utolsó bőrt is, hogy 
alakítsák ki a kormány járási hivatalát. A költségvetési törvény azt mondja, hogy 
2013-ban az önkormányzatok költségvetését hiánnyal nem lehet megtervezni. Tehát 
nekik a 290 millió forintból nulla forint hiányt kell produkálni, legalábbis papíron.  
Elkészített egy javaslatot a képviselő-testület tagjai részére, egy táblázatban van 
összefoglalva, amiben benne van a polgármesteri hivatal létszámleépítése, és amiről 
már döntöttek, és természetesen tartalmazza a polgármesteri hivatal dolgozóinak 
bércsökkentését, továbbá tartalmaz az intézményektől a testületi ülést követően 
kérendő 5 %-os bércsökkentést, valamint tartalmaz egy 10 %-os dologi kiadás 
csökkentést szintén az intézményeknél. Hangsúlyozza, hogy ez a polgármesteri 
hivatalnál nagyságrendekkel nagyobb, mind a személyi, mind a dologi. „Prominens 
tanulók” révén jó példával járjanak elől, de a háta közepére sem kívánja az ilyen 
élenjárást, és az ilyen példamutatást, mint amit ez tartalmaz. Tehát kb. ezek azok a 
dolgok, amelyekhez úgymond hozzányúlt az eredeti tervezetben, és ezáltal durván 
100 millió forintra lehet csökkenteni a 290 millió forintos hiányt, de innen nincs 
tovább. Tehát beírhatják majd a költségvetésbe, hogy a fennmaradó részt pl. 
ingatlaneladásokból pótolják, persze, s akkor nulla forint lesz a költségvetésük vége. 
Semmi probléma ezzel, ezt papíron meg lehet csinálni, de mindenki tudja, hogy 
képtelenség, nem tudnak 100 millió forint értékű ingatlant eladni. Ebből az 
következik, hogy áprilisban, júniusban, szeptemberben nem tudják megjósolni, de 
tulajdonképpen az önkormányzat fizetésképtelenné fog válni, mert nem lesz az a 
bizonyos 100 millió forint, hiányozni fog, mert nem tudnak közben ennyi ingatlant 
értékesíteni.  
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Most jön majd a lényege a dolognak, hogy miről is szól ez az egész történet az 
önkormányzatokkal kapcsolatban, és az egész kormányzással, az egész 
kormányzási technikával, az államosításokkal, a központosításokkal, a 
haverizmussal és még sorolhatná, de azt mondja a költségvetési törvény, hogy 
költségvetés hiánnyal tervezni nem lehet, de a központi költségvetésben ott van az 
ÖNHIKI. Magyarul az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatása. Akkor hogy is van ez? Miért hagyták akkor benne az ÖNHIKI-t, ha 
mindenki nulla forinttal fogja megtervezni a hiányát? Ne nézzék már őket hülyének! 
Egyszerűen felháborító és észvesztő, éppen ezért a határozati javaslatnak egy 
második változatát is elkészítette, amely egy nagyon kemény lépés. Abban az 
esetben, ha hiánnyal tervezi az önkormányzat a költségvetését, a költségvetési 
törvény szerint nem kap állami finanszírozást. Tehát, ha hiánnyal terveznek nincs 
állami finanszírozás, ha nem hiánnyal terveznek akkor is teljesen mindegy, akkor is 
fejreállnak vagy áprilisban, vagy májusban.  
Ezt követően ismerteti a második határozati javaslatot, amely a következő: 
„A képviselő-testület a 8., 9. és 11-es sorszámú előterjesztésekről hozott határozatait 
visszavonja, illetve hatályon kívül helyezi. A 10. sorszámú rendeletet a következő 
képviselő-testületi ülésen újratárgyalják.”  
Ehhez magyarázatként elmondja, hogy azért a következő testületi ülésen, mert 
rendeletet határozattal nem lehet felülírni. 
Folytatva a 2-es számú változatot: „A képviselő-testület nem fogad el megszorító 
intézkedéseket. Utasítja a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés tervezetét 
úgy készíttesse el, hogy az semmi módon ne veszélyeztesse sem a hivatal, sem az 
intézmények működését.  
A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a jogszabály szerint a 2013. évi 
költségvetést nem lehet hiánnyal tervezni, ennek ellenére a képviselő-testület 
tudatában van annak, hogy a 2013. évi költségvetést lehetetlen hiány nélkül 
megtervezni. 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja a 2-es határozati javaslatként beterjesztett 
módosító javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
13/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
  Tárgy:  A 2013. évi költségvetés megalapozó döntések meg- 
     hozataláról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8., 
9. és 11-es sorszámú előterjesztésekről hozott határozatait 
visszavonja.  
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A Képviselő-testület a 10. sorszámú rendeletet a következő 
képviselő-testületi ülésen újratárgyalja. 
 
A képviselő-testület nem fogad el megszorító 
intézkedéseket. Utasítja a polgármestert, hogy a 2013. évi 
költségvetés tervezetét úgy készíttesse el, hogy az semmi 
módon ne veszélyeztesse sem a hivatal, sem az 
intézmények működését.  

 
A képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a jogszabály 
szerint a 2013. évi költségvetést nem lehet hiánnyal tervezni, 
ennek ellenére a képviselő-testület tudatában van annak, 
hogy a 2013. évi költségvetést lehetetlen hiány nélkül 
megtervezni. 
 
Határidő: azonnal, illetve a képviselő-testület 
               ülésének időpontja 
Felelős: polgármester 
 
 

Polgármester megjegyzi, hogy ezzel a döntéssel elindítottak egy nagyon kemény 
menetet és harcot, de végig fogják küzdeni, és meg fogják nyerni, ezt garantálja. 
 
 
14./ Napirendi pont tárgya:  
 
Hozzájárulás a Polgármester által alapítványban betöltött tisztség fenntartásához 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 14./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy kuratóriumi elnöke a 
Patrióta Közhasznú Alapítványnak, amiről már régebben is szeretett volna 
lemondani, ezt  meg fogja tenni, és kéri a képviselő-testületet, hogy május végéig 
engedélyezze számára, hogy a kuratórium elnöke maradhasson. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselől-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 
 
 
 
 



 

 56

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
14/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Hozzájárulás a Polgármester által alapítványban betöltött 

tisztség fenntartásához 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
hozzájárulás a Polgármester által alapítványban betöltött tisztség 
fenntartásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza: 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Molnár Oszkár 
polgármester 2013. május 31. napjáig a Patrióta Közhasznú 
Alapítványban a kuratóriumi elnöki tisztségét fenntartsa. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:   jegyző 

 
 
15./ Napirendi pont tárgya:  
 
Köznevelési intézmények működtetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 16./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztés vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselől-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

15/2013.(I.10.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:   Köznevelési intézmények működtetéséről  
 

1. Képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 
270/2012. (XII.12.) határozatának I. pontja hatályon kívül helyezi. 

 
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 270/2012. (XII.12.) 

határozatának I. pontja helyében az alábbi pont lép: 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a köznevelési 
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény felhatalmazása alapján a 
Borsodi Általános Iskola  (3780 Edelény, Borsodi út 150.), az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása Pedagógiai Szakszolgál ati Intézet  (3780 
Edelény, Bányász út 2.), és az Edelény Borsodi út 36/b. szám alatti konyha 
működtetését, valamint a Nefelejcs Óvoda, és a Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat 2013. január 1. napjától a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum  
szervezeti keretei között biztosítja.” 

 
3. Az eszközök és a források leltározásáért, az éves költségvetési beszámoló 

elkészítéséért, a vagyonátadás lebonyolításáért felelős személyek: 
Borsodi Általános Iskola részéről:  
Turóczi Bertalan igazgató 
 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Pedagógiai Szakszolgálati Intézet 
részéről: Kerekes Imréné intézményvezető  
 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum részéről: 
Hadobás Pál igazgató  
 

4.  Borsodi Általános Iskola igazgatója kötelezettséget 2012. december 31. 
napjáig vállalhat. 

 
Határidő: azonnal, illetve 3. pont esetén 2013. február 28. 
Felelős:    polgármester 

 
 
 
Polgármester bejelenti, hogy személyi  és vagyoni ügyet érintő napirend 
tárgyalására kerül sor, ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-
testület rendkívüli zárt ülést tart. 
 
A rendkívüli zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 
 

K.m.f. 
 

Molnár Oszkár        Vártás József 
 polgármester             jegyz ő 
 
 
 


