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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2014. október 22-én a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott alakuló  ülésének 

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

                                                     

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
1./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2014. október 12. napján 

megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának 
eredményéről. 

 
2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek 

átadása. 
 
3./ Polgármesteri program ismertetése. 
 
4./ Polgármester illetményének megállapításáról 
     
5./ Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
     
6./ Alpolgármester megválasztásáról 
 
7./ Alpolgármester eskütétele 
 
8./ Alpolgármester illetményének megállapításáról 
 
9./ Bizottsági tagok megválasztásáról 
 
10./ Bizottsági tagok eskütétele 
 
11./ Nemzetiségi tanácsnok megválasztásáról 
 
12./ Nemzetiségi tanácsnok eskütétele 
 
13./ Polgármester jutalmazásáról 
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14./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
15./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezéséről 
 
16./ B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézménye magasabb 

vezetői beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről 
 
17./  Edelény-Tomor Lak Sportegyesület támogatásáról 
 
 
E d e l é n y, 2014. október 22.      
 
 
 
 

         Vártás József 
                      jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én  
               megtartott  alakuló ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai 

Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, 
Lázár István, Loj Balázs, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor 
Ibolya, Virág Tamás  képviselők 

  
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző    
       Ambrusics Tibor aljegyző 

  Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
        
  Dr.Harcsa Attila Helyi Választási Bizottság elnöke 

 
Molnár Oszkár polgármester köszönti az alakuló ülés résztvevőit, külön köszönti 
Dr.Demeter Zoltán országgyűlési képviselő urat, Dr.Hudák Zitát, a Járási Hivatal 
vezetőjét, Dr.Harcsa Attilát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, Pásztor Ilonát és 
Turóczi Bertalant a Helyi Választási Bizottság tagjait. 
 
Polgármester felkéri Dr.Harcsa Attilát, a Választási Bizottság elnökét a választás 
eredményéről szóló tájékoztatója megtartására. 
 
Dr.Harcsa Attila  Helyi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választás 
eredményeit. A 2014. október 12-én megtartott polgármester választáson 
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 8.058 fő, szavazóként megjelentek 
4.646-an, ez 57,6 %-os részvételnek minősül. Az érvényes szavazatok száma 4.600, 
az eredménye pedig a szavazatok 33,3 %-ával, 1532 szavazattal polgármester 
Molnár Oszkár független jelölt. Az 1.számú egyéni választókerületben 998 volt a 
névjegyzékben szereplő választópolgárok száma, megjelentek 560-an, ez 56,11 %-ot 
jelent, képviselő lett Sztankóné Sándor Iboly független jelölt, a szavazatok 53,6 %-
ával, 298 szavazattal. A 2.számú egyéni választókerületben 1052 fő választópolgár 
szerepelt a névjegyzékben, 607-en jelentek meg, ez 57,69 %-nak felel meg, 
képviselő lett Csabai Gyula Csak Edelény képviseletében, 44,72 %-os szavazati 
aránnyal, 267 szavazattal. A 3.számú egyéni választókerületben 1151 választópolgár 
szerepelt a névjegyzékben, megjelentek 672-en, ez 58,35 %, képviselő lett Lázár 
István a FIDESZ-KDNP jelölésében, a szavazatok 37,8 %-ával, 251 szavazattal. A 
4.számú egyéni választókerületben 941 választópolgár szerepelt a névjegyzékben, 
megjelentek 570-en, 60,57 %-nak felel meg, képviselő lett Fischer Ferdinánd 
független jelölt a szavazatok 33,04 %-ával, 187 szavazattal. Az 5. számú egyéni 
választókerületben névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 921, 
megjelentek 533-an, ez 57,87 %-nak felel meg, képviselő lett Káli Richárd a Civil 
Összefogás képviseletében, a szavazatok 36,8 %-ával,  191 szavazattal. A 6.számú 
egyéni választókerületben a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 890, 
megjelentek a szavazáson 487-en, ez 54,71 %-nak felel meg, képviselő lett Béres 
Tibor a Civil Összefogás képviseletében a szavazatok 30,82 %-ával, 147 szavazattal.  
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A 7. számú egyéni választókerületben névjegyzékben szereplő választópolgárok 
száma 1095, megjelentek 631-en, ez 57,62 %-os részvételnek felel meg, képviselő 
lett Korbély Györgyi Katalin független jelölt a szavazatok 38,31 %-ával, 236 
szavazattal. A 8.számú választókerületben a névjegyzékben szereplő 
választópolgárok száma 1010, a szavazáson megjelentek 586-an, ez 58 %-nak felel 
meg, képviselő lett Magyar Árpádné független jelölt, a szavazatok 33,97 %-ával, 195 
szavazattal. A kompenzációs lista választási eredménye úgy alakult, hogy a Civil 
Összefogás kapott 890 töredékszavazatot, a FIDESZ-KDNP 635-öt, Csak Edelény 
441-et és a Jobbik 195-öt, így a kompenzációs listán hárman lettek a képviselő-
testületnek a tagjai, Borza Bertalan Csak Edelény részéről, Loj Balázs a FIDESZ-
KDNP részéről és Virág Tamás a Civil Összefogás részéről. 
 
Polgármester  a tájékoztatót megköszöni.  Felkéri Dr.Harcsa Attilát a megbízólevelek 
átadására. 
 
Dr.Harcsa Attila  a Helyi Választási Bizottság elnöke a megbízólevelet átadta 
polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak. A megválasztásukhoz gratulált, és 
jó egészséget kívánt. 
 
Ezek után polgármester felkéri Dr.Demeter Zoltán országgyűlési képviselő urat, 
hogy a Képviselő-testülettől, majd a polgármestertől vegye ki az esküt. 
 
Dr.Demeter Zoltán  országgyűlési képviselő a képviselő-testülettől, majd a 
polgármestertől az esküt kivette és gratulált polgármester úrnak és a képviselő-
testület tagjainak. 
 
Polgármester  bejelenti, hogy Borza Bertalan képviselő úr jelezte, hogy az ülésről el 
kell mennie halaszthatatlan munkahelyi elfoglaltsága miatt.  
Jelzi, hogy mivel a képviselő-testület létszáma 12 fő, minden minősített döntés 
meghozatalához 7 igen szavazatra van szükség, az egyszerű többség 
természetesen a jelenlévő képviselők többsége. 
Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja napirendre felvenni utolsó 
pontként a 137./ sorszámú, Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület támogatásáról szóló 
előterjesztést. 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester  a módosítással együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2014. október 12. napján     

megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának     
eredményéről. 

      Előadó: Dr.Harcsa Attila HVB elnöke 
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2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek 
     átadása. 
     Előadó: Dr.Harcsa Attila HVB elnöke 
 
3./ Polgármesteri program ismertetése. 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Polgármester illetményének megállapításáról 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Alpolgármester megválasztásáról 
     Előadó: polgármester 
 
7./ Alpolgármester eskütétele 
     Előadó: polgármester 
 
8./ Alpolgármester illetményének megállapításáról 
     Előadó: polgármester 
 
9./ Bizottsági tagok megválasztásáról 
     Előadó: polgármester 
 
10./ Bizottsági tagok eskütétele 
     Előadó: polgármester 
 
11./ Nemzetiségi tanácsnok megválasztásáról 
      Előadó: polgármester 
 
12./ Nemzetiségi tanácsnok eskütétele 
      Előadó: polgármester 
 
13./ Polgármester jutalmazásáról 
      Előadó: Korbély Katalin képviselő 
 
14./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
        Előadó: polgármester 
 
15./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezéséről 
      Előadó: polgármester 
 
16./ B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézménye magasabb 

vezetői beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről 
        Előadó: polgármester 
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17./  Edelény-Tomor Lak Sportegyesület támogatásáról 
        Előadó: polgármester 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Polgármesteri program ismertetése. 
Előadó: polgármester 
 
Polgármester  mindenekelőtt köszönetet mond mindazon edelényi lakosoknak, akik 
részt vettek az október 12-ei helyhatósági választáson. Külön köszönetet mond azért, 
hogy immár negyedik alkalommal szavaztak bizalmat arra, hogy polgármesterként 
vezethesse Edelény Város Önkormányzatát. Az elmúlt négy esztendő rendkívül 
feszített munkával telt, és azt gondolja, hogy a város életében meghatározó 
jelentőségű fejlesztéseket sikerült végrehajtani, amiket most nem sorol fel, hiszen 
mindenki tudja és látja Edelényben, hogy mi mindent sikerült megvalósítania az előző 
képviselő-testületnek. A következő esztendőkre vonatkozóan a maga részéről a 
képviselő-testület minden tagját partnerként szeretné megkérni arra, hogy 
dolgozzanak együtt Edelény Város Önkormányzatáért és a város érdekében azért, 
hogy ez a fejlődés töretlen maradjon. Természetesen, ugyanilyen kéréssel fordul 
Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úrhoz, hogy a lehetőségeihez mérten 
segítse Edelény Város Önkormányzatát abban, hogy a fejlesztési elképzeléseiket 
meg tudják valósítani. Egy picit változott az Európai Unió-s források lehívásának 
rendje, hiszen új elemként lép be az, hogy minden járás, minden megye kap egy 
keretösszeget, amely egészen biztos, hogy az adott járásban, illetve megyében kerül 
majd felhasználásra. Ez az edelényi járásra vonatkozóan nagyon durván 1,8 milliárd 
forint, a Borsod megyei keret pedig 49 milliárd forint. Természetesen ezen felül 
lesznek ugyan úgy a központi pályázati lehetőségek. Azt gondolja, hogy ez nagyon 
pozitív változás és valamelyest egy picivel talán megkönnyíti a dolgukat is.  A járási 
keret 1,8 milliárd forintja több célterületet határoz meg, hogy mik azok a fejlesztések, 
amelyekre felhasználható ez az összeg. Felhasználható többek között óvoda, 
bölcsőde-fejlesztésre, csapadékvíz-elvezetésre, kulturális, turisztikai fejlesztésre, 
kerékpárút, illetve buszmegállók fejlesztésére, szociális város-rehabilitációra, és 
iparterület kialakítására nyílik majd lehetőség ebből a keretből. Nagyon reméli, hogy 
úgy tudja majd felhasználni Edelény városa, hogy be tudja fejezni ebben a ciklusban 
azt az intézmény-felújítási programot, munkát, amit 2002 óta folytatnak a városban. 
Ha számba veszik, akkor tulajdonképpen önkormányzati tulajdonú intézményeket, 
akkor a finkei időskorúak otthona az, amely felújításra, bővítésre szorul. Többször 
megpróbálták pályázati úton felújítani ezt az épületet, sajnos egyszer sem sikerült, 
tartaléklistások a mai napig ezzel a pályázattal. A másik, szintén a finkei városrészt 
érinti a hosszú évek óta üresen álló volt finkei iskola épülete, amelynek a felújítása 
után nagyon jó lenne, ha közös akarattal óvodát tudnának kialakítani, melyben egy 
csoportot indítanának. Ezen kívül pedig a finkei városrész lakóinak nyújthatna ez az 
épület olyan lehetőséget, amely nincs jelenleg, mert nincs olyan épület, ahol 
összejöhetnének a városrész lakói. Ha tovább veszik számba az önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat, akkor a Mátyás Óvodának az az épülete, ahol a Bölcsőde is 
helyet kap, felújításra szorul. Az A épület volt az, amit sikerült ebben az évben 
bővíteni. Kisebb léptékű fejlesztést, felújítást igényelne az egresi tagóvodának a 
felújítása is.  
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Nagyon régi problémája Edelény városának a kenderföldi városrészen lévő Bányász 
Klub épülete, amelyre szintén van egy tartaléklistás pályázat. Nagy szükség lenne 
arra, hogy újra életre kelljen ez az épület is.  
Ami még problémát okoz intézményi szinten a Művelődési Központ alsó szintjének a 
statikai állapota, amivel nagyon komoly problémák vannak, és aki alulról megnézi az 
épületet, látja, hogy a vasbeton szerkezetek elrozsdásodtak. 
Ez az, amit még komoly problémának lát a jövőre nézve. A Borsodi Általános Iskola 
kicsi, nagyon szerencsés lenne, ha bővíteni tudnák a következő esztendőben ha 
adódik lehetőség, mert ez az iskola kinőtte magát, annyi gyermek van az iskolában, 
hogy most már nem férnek el. Körülbelül ennyi és nincs is több olyan önkormányzati 
ingatlan, amely még felújításra szorul, az összes többit az elmúlt évtizedben sikerült 
felújítani az önkormányzatnak. Nagyon nagy problémát jelent Edelény egyes 
városrészein a hirtelen lezúduló nagy tömegű csapadékvíz. Több terület is van a 
városban, ahol nagy problémát okoz adott esetben, de két nagyobb gondot lát, az 
egyik a finkei városrész, a másik a vasútállomás környéke, ahol a legfontosabb lenne 
a beavatkozás, de természetesen ugyan ilyen fontos a Rozsnyói út kertek alatt a 
Tóth Árpád út, az Újtemplom a Kővágó útnak a csapadékvíz-elvezetése, és 
sorolhatná a város többi részét is. A turisztikai attrakciók közül a Borsodi Földvár az, 
amely leginkább jogosult lenne arra, hogy meg tudják valósítani azt az elképzelést, 
ami terveken már szerepel, és már pályázatot is nyújtottak be, de sajnos nem 
nyertek. A norvég alapnál pont akkor kezdődtek a viták a magyar kormány és 
Norvégia között, amikor megpróbálták benyújtani a norvég alapra a földvárnak a 
helyreállítását, rekonstrukcióját. Reméli, hogy a következő időszakban, ha másból 
nem, ebből a járási keretből meg tudják valósítani az elképzelésüket. Remélhetőleg a 
kastély második üteme is elkezdődik, de a kastéllyal együtt a Borsodi Földvár és 
remélhetőleg a Császta szőlőhegy is minél hamarabb bekapcsolódik a turista-
forgalomba a borturizmussal. Tehát nagyon szerencsés lenne, ha sikerülne 
megvalósítani a földvár fejlesztését. Az egyéb infrastrukturális fejlesztésekkel 
kapcsolatban nagyon régi vágya Edelény lakóinak, hogy kerékpárutak is legyenek a 
városban. Most úgy látja, hogy minden lehetőség adott arra, hogy a legfontosabb 
kerékpárutakat Edelény városában meg tudják majd valósítani. Aki Sajószentpéter 
felől érkezik Edelénybe, elég szomorú és lesújtó látványban van része, az egresi 
lakótelep miatt. Ebben a járási keretben van lehetőség szociális város-rehabilitációra 
is. Talán annyiból is szerencsés helyzetben vannak, hogy erre a célra Szendrő és 
Edelény nyújthat be majd pályázatok, mert a kisebb települések nem pályázhatnak. 
Van remény arra, hogy hozzá tudnak nyúlni ahhoz a városrészhez, hogy az 
ideérkező turistákat ne ilyen látvány fogadja, mint amilyen fogadja most. Néhány 
héttel ezelőtt fogadta el az előző képviselő-testület az új városrendezési tervet. Ez 
nyitja meg a lehetőséget arra, hogy ipartelepet hozzanak létre Edelényben. A 
rendezési terv rendelkezik arról, hogy hol és mekkora területen. Nevezetesen 
Sajószentpéter felé a betonelem gyártól, a IV.akna  felé jelöli ki a városrendezési terv 
az iparterületet. A járási keretben erre is van elég szép forrás, hogy meg tudják 
valósítani. Ez időt fog igénybe venni, ami természetesen két nap alatt nem valósul 
meg, szakembereik számításai szerint, ha most kiírásra kerülne ez a pályázat, akkor 
is három esztendő, amire ezzel végezni lehetne. Így nyílhatna meg a lehetőség, hogy 
komoly cégek is Edelénybe jöjjenek, mert eddig nem volt hová jönniük. A nyár 
folyamán tájékoztatta a képviselő-testületet és Edelény város lakosságát, hogy részt 
vett egy megbeszélésen a Megyei Közútkezelő Igazgatóságon, amelyre azért kapott 
meghívást, mert a budapesti központjuk uniós forrásból a Bódva híd felújítását akarta 
megterveztetni. Ezen a megbeszélésen jelen voltak a vízügyi, katasztrófavédelmi 
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szakemberek, a közutasok, és az önkormányzat képviseletében egy műszaki 
kolléga. Akkor elmondta, hogy árvízvédelmi szempontból nem ért egyet azzal, hogy a 
Bódva hidat felújítsák, mert ennek a hídnak komoly szerepe volt abban, hogy 2010. 
június 4-én átszakadt a kisvasúti híd alatt a gát, visszatorlasztott egyszerűen, és látja 
mindenki nagyon jól a régi Bódva hídnak a pillérjeit, hogy lényegesen szélesebbek 
voltak. Tehát ez a híd leszűkíti a Bódvának a medrét, vízfolyását, ezért azt kérte, 
hogy a következő ciklusban ne ennek a hídnak a felújítását, hanem egy új Bódva híd 
tervezését, illetve a tényleges megvalósítását tegyék be a programba. Két hónappal 
ezután megkapta a jelzést, hogy elfogadták ezt a javaslatát. Nagyon reméli, hogy 
ebben a ciklusban ez megvalósulhat, ami viszont magával hozza azt is, hogy 
Edelény városnak a szerkezete kissé át kell, hogy alakuljon, hiszen a jelenlegi híd  
mellé kerül megtervezésre ez a Bódva híd, ami átszabja a közlekedési rendszert is. 
Így kap értelmet a két évvel ezelőtt megépített belvárosi elkerülő út, így tudják 
átterelni a 27-es számú főútvonal forgalmát a belvárosi elkerülő útra, és így tudják 
csökkentett forgalmúvá tenni a 27-es út belvárosi szakaszát a Római Katolikus 
templom, illetve a kastélykert bejárata közötti. 
Az elkövetkezendő esztendőkre ezeket látja lehetőségként, természetesen 
megragadva majd minden alkalmat, ha egy-egy olyan pályázatot látnak, amely fontos 
lehet. Polgármesteri programként ennyit kívánt ismertetni, és újra kéri 
képviselőtársait, függetlenül attól, hogy ki milyen párt, vagy jelölőszervezet színében 
jutott be a képviselő-testületbe, hogy közösen haladjanak együtt Edelény további 
fejlődésének érdekében. 
 
Ezek után tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy mivel a következő 
előterjesztések mindig érintenek személyeket, vagy valakiket, ezért kéri, hogy az 
adott napirendi pontnál mindenki jelentse be a személyes érintettségét. 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Polgármester illetményének megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 127./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
123/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:    Polgármester illetményének megállapításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester illetményének megállapításáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) Molnár Oszkár  
főállású polgármester  illetményét 2014. október 12. 
napjától bruttó 523.500,-Ft-ban  (azaz: ötszázhuszon-
háromezer-ötszáz forintban) állapítja meg. 

2. Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 71.§ (6) bekezdése alapján az 1. pont 
szerinti illetménye 15%-ában meghatározott összegű, 
azaz 78.525,-Ft (azaz: hetvennyolcezer-ötszázhuszonöt 
forint) költségtérítésre jogosult . 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Értesül: Pénzügyi Osztály 

  
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó: polgármester 
   
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 128./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Civil Összefogás írásban 
bejelentette, hogy frakciót alakítottak, melynek tagjai Káli Richárd frakcióvezető, 
Virág Tamás frakcióvezető helyettes és Béres Tibor frakció tag. 
Ezt követően felkéri Káli Richárd frakcióvezetőt, hogy ismertesse a rendelet-
tervezethez írásban benyújtott módosító javaslataikat. 
 
Káli Richárd képviselő, frakcióvezető a módosító javaslatokat az alábbiakban 
ismerteti: 
1.§ a Rendelet 17. § (3) bekezdéséből kerüljenek ki a „lehetőleg” szövegrészek.  
2.§ a Rendelet 56. §-ából kerüljön ki a „…, valamint a tanácsnokot” szövegrész. 
3.§ Hatályát veszti: a) a Rendelet 10 § (i) pontja, b) a Rendelet 17. pontja (beleértve 
az 59 §-t is), c) a Rendelet 2. melléklete. 
Indoklásként elmondja az 1.§-hoz, hogy biztosítani kell annak lehetőségét, hogy a 
képviselők elegendő időt kapjanak a képviselő-testületi ülésekre (rendes, rendkívüli 
ülések) való felkészülésre. A felelős döntés meghozatalához a képviselőknek 
rendelkezniük kell az előterjesztés teljes körű ismeretével. A város érdekét 
nagymértékben meghatározó döntések meghozatala előtt szükséges lehet a 
képviselőnek külső szakértő véleményét, álláspontját kikérni, illetve a városban 
(válaszókerületben) élő állampolgárokkal konzultálni. Ezért javasolják, hogy a rendes 
ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőzően 5 nappal, a 
rendkívüli ülésre szóló meghívót huszonnégy órával előbb kézbesítsék a 
képviselőknek. 
 
Béres Tibor képviselő, frakció tag a Rendelet 56.§-ára vonatkozó módosító 
javaslatot az alábbiakkal indokolja: 
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A 2-3-§-hoz: Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet lehetőséget biztosít nemzetiségi 
tanácsnok megválasztására. Figyelembe véve azt, hogy a városban működik 
Lengyel, Roma és Ruszin nemzetéségi önkormányzat, aki a nemzetiségük 
képviseletét ellátja, illetve az SZMSZ szerint a Humánpolitikai Bizottság 
feladatkörébe tartozik, hogy figyelemmel kísérje a városban élő nemzeti és etnikai 
nemzetiségek életkörülményeit, szociális és kulturális helyzetét, segíti 
hagyományának ápolását, értékeik megőrzését és gyarapítását, ezért nem tartják 
indokoltnak, illetve szükségesnek a nemzetiségi tanácsnok megválasztását. A 
nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartást, véleményük és álláspontjuk 
érvényesítését a főállású alpolgármester feladatkörébe helyeznék át. Ilyen gazdasági 
helyzetben külön ilyen tisztséget nem tartanak indokoltnak. 
 
Polgármester a rendelet-tervezethez az alábbó módosító javaslatot teszi: 
„3.§ A rendelet a) 8.§-ában a „11 fő” szöverész helyébe a „12 fő” szöveg, b) a 10.§ g) 
és h) pontjában, valamint a 31. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő 
„alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester” szöveg lép.  
Polgármester jelzi, hogy amennyiben a benyújtott módosító indítványok közül 
bármelyik elfogadásra kerül, akkor neki is lesz módosító javaslata, amelyről szavazni 
fognak. A módosító javaslat az lesz, hogy az eredetileg beterjesztett rendelet-
tervezet kerüljön elfogadásra. 
Ezek után a módosító javaslatokat szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: 
 
1.§ a Rendelet 17. § (3) bekezdéséből kerüljenek ki a „lehetőleg” szövegrészek.  
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 5 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elvetette. 
 
2.§ a Rendelet 56. §-ából kerüljön ki a „… valamint a tanácsnokot” szövegrész. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 4 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elvetette. 
 
3.§ Hatályát veszti: a) a Rendelet 10 § (i) pontja, b) a Rendelet 17. pontja (beleértve 
az 59§-t is), c) a Rendelet 2. melléklete. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 4 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elvetette. 
 
„3.§ A rendelet a) 8.§-ában a „11 fő” szövegrész helyébe a „12 fő” szövegrész 
kerüljön 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
 b) a 10.§ g) és h) pontjában, valamint a 31. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő 
„alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester” szöveg lép. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Polgármester a módosításokkal együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosításokkal együtt  – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével 8 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
14/2014. (X.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és M űködési Szabályzatáról 

szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet módos ításáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) „16. Az 
alpolgármesterek”  címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 16. Az alpolgármester  
58.§ (1) A képviselő-testület egy főállású alpolgármestert választ. 

(2) Az alpolgármester tevékenységét a polgármester irányítja.  
(3) Az alpolgármester ügyfélfogadást tart minden hét szerda napján 9.00 

órától 12.00 óráig.”  
 

2.§ A Rendelet 16.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester, vagy”. 
 

3.§ A Rendelet  
a) 8.§-ában a „11 fő” szövegrész helyébe a „12 fő” szöveg, 
b) 10.§ g) és h) pontjában, valamint a 31.§ (2) bekezdés b) pontjában 

szereplő „alpolgármesterek” szövegrész helyébe az „alpolgármester” 
szöveg 

 lép. 
 

4. A Rendelet 66.§ (4) bekezdésében szereplő „alpolgármesterekhez” szövegrész 
helyébe az „alpolgármesterhez” szöveg lép. 

5.§ A Rendelet 48.§ (1) bekezdés b) pontjában szereplő „(5 fő)” szövegrész helyébe 
a „(3 fő)” szöveg lép. 

6.§ Hatályát veszti: 
a) a Rendelet 1.§ (4) bekezdés c) pontja, 
b) a Rendelet 48.§ (1) bekezdés c) pontja, 
c) a Rendelet 57.§ (2) bekezdése, 
d) a Rendelet 1. mellékletének 3. pontja és  
e) a Rendelet 4. mellékletének 3. pontja. 
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7.§ Ez a rendelet 2014. október 22-én 11:25 órakor lép hatályba. 
 
 
 Vártás József  Molnár Oszkár 
      jegyző   polgármester 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Ez a rendelet Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése 
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel 2014. október 22. napján 11:20 órakor kihirdetésre került. 
 
Edelény, 2014. október 22. 

Vártás  József 
          jegyző 
 
Polgármester  szünetet rendel el a rendelet kihirdetése érdekében. 
 
Szünet 
 
Polgármester  szünet után bejelenti, hogy az imént elfogadott rendelet kifüggesztése 
megtörtént jegyző úr által, ezzel az SZMSZ hatályba lépett. 
 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Alpolgármester megválasztásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 129./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Loj Balázs képviselő bejelenti személyes érintettségét. 
 
Káli Richárd képviselő, frakcióvezető: Az alpolgármester jelölt felé lenne kérdése, 
azonban szeretné leszögezni, hogy nem provokálni akarja alpolgármester jelölt urat, 
öntsenek tiszta vizet a pohárba, lássanak tisztán, mert egyrészt ez érdekli a 
választópolgárokat is. Úgy gondolja, hogy a közös munkának a feltétele, hogy 
tisztázzanak dolgokat. Elmondhatja azt, hogy az elmúlt négy év a polgármester úr 
között abszolút nem volt felhőtlen, nyíltan kimondhatják ezt a dolgot. 2011. júliusában 
az Edelényi Polgár nevű újságban készült alpolgármester jelölt úrral egy egyoldalas 
interjú, ahol azt mondta, hogy a polgármester nem celeb. Többek között a 
következőket mondta: „Molnár Oszkár félrevezette a választókat, most már 
nyugodtan mondhatom úgy is, hogy hazudott.” Sérelmezte továbbá azt, hogy olyan is 
előfordult, hogy három havi jövedelmet, kb. 1,5 millió forintot megszavazott neki a 
független és egyéb iránt MSZP-s többségű városvezetés. Nyílván ez egy jutalom 
volt, és érdekes, hogy a mai napirendi pontok között is szerepel egy jutalom 
megszavazása.  
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Azt is írta ebben a cikkben: „Az én véleményem az, hogy polgármester úr háttéralkut 
kötött az MSZP-vel és városunkat szépen, fokozatosan átadja a szocialistáknak.” 
Erre egy hónappal később az Önkormányzati Híradó 2011. augusztusi írásában a 
cikknek az írója bevezetésként a következőket írta: „Lemondásra szólította fel Loj 
Balázs a FIDESZ városi elnöke Molnár Oszkár polgármestert.” Megjegyezte ebben a 
cikkben: „Úgy látom Molnár Oszkár akadálya a város fejlődésének. Sem 
végzettsége, sem képessége, sem tehetsége nincs egy város irányításához.” 
Megjegyezte továbbá: „Le kellene mondania a polgármesternek, amíg végleg tönkre 
nem megy a városunk. Molnár Oszkár a lehetőséget tudná visszaadni Edelénynek a 
lemondásával.” Örül annak, hogy egy kormánypárti képviselőt javasolnak 
alpolgármesternek, és bízik abban, hogy együtt fognak tudni dolgozni, ezért azt 
szeretné megkérdezni, hogy a régi sérelmeket, amik voltak, sikerült-e tisztázniuk 
polgármester úrral, tiszta lappal tudnak-e kezdeni? Bízik abban, hogy a képviselő-
testület valamennyi tagja alpolgármester jelölt úrral és polgármester úrral együtt tud 
dolgozni, de úgy gondolja, hogy ezt jó az elején tisztázni. Azt szeretné, ha Ön és 
polgármester úr között nem lenne sárdobálás, és nem emlékeznének vissza ezekre 
az írásokra, ez az öt év tényleg úgy telne, hogy a város érdekét tudnák képviselni. 
Kérdezi, sikerült-e polgármester úrral tisztázni ezt a kérdést, illetve békesség van-e, 
és nem lesz ilyen feszültség. Meg tudja-e nyugtatni, ígérni, hogy közös 
együttműködést tudnak  egymással folytatni a jövőben. 
 
Loj Balázs képviselő köszöni a kérdést, amit egyáltalán nem érzett provokatívnak, 
biztos benne, hogy nem provokatív jelleggel mondta. Pont olyan tisztességes volt a 
kérdésfeltevés, mint amilyen a kampány is. Ezt látták az első alakuló ülésen. Az 
Edelényi Polgár újságban megjelentek kapcsán szeretné elmondani azt, hogy 2011. 
júliusában készült ez az interjú, valóban nagyon rossz volt a kapcsolat polgármester 
úrral mondhatja ezt is, hiszen akkor is egy olyan politikai helyzet volt Edelényben, 
ami megosztottá tette a várost, az embereket, a politikai szervezeteket, mindenkit. 
Abban bízik a következő 5 évben, hogy ez a megosztottság megszűnik, bár így látva 
az elejét a dolognak, nem nagyon biztos benne. 2010-ben valóban egy olyan helyzet 
volt, hogy kritizálták egymást, sőt néha-néha még csúnyákat is mondtak egymásra. 
Mindenki tudja, hogy 2010-ben olyan politikai helyzet volt Edelényben, ahol szerinte 
sehol máshol az országban. Mondhatja, hogy ennek ők is részesei voltak és hibásak 
benne, hibás volt polgármester úr ebben a dologban. A 2010-es hibáiból tanult, az a 
helyzet, ami akkor alakult ki, az nem vitte sehová a várost, főleg ha az első két évet 
nézik. Említette a jutalmat, ami a cikkben volt. Olyan helyzet volt 2010. előtt, hogy 
gyakorlatilag szocialista kormányok voltak, elzártak minden csapot, ami Edelény 
városába érkezhetett volna, és talán a gimnázium felújítást, és egy műfüves pálya 
megépítését tudná megemlíteni a 4 év eredményei között, sőt 8 évről, ha erről 
beszélhet. Tehát 8 évig egy feketevárosként tekintettek Edelényre, így a 
polgármester úr lehetőségei beszűkültek, és nem valószínű, hogy ebben a 
helyzetben jutalmat kell adni egy polgármesternek. Egészen más a helyzet abban az 
időszakban, amikor egy 2010-es kormányváltás után közel 6 milliárd forint fejlesztés 
érkezett Edelény városába az elmúlt négy évben, és ahogyan látják, hallják a 
fejlesztések nem állnak meg, már most lekötött pénzek vannak. Ennyit a későbbi 
napirendi pontról, amire utalt képviselő úr. Szeretné leszögezni a tévénézőknek és 
képviselő úrnak is, hogy a legfontosabb dolog, - és az a baj, hogy ezt nagyon sokan 
háttérbe szorítják – Edelény érdeke, semmi más nem számít.  
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Tudja, hogy sokan személyes érdekeket helyeznek előtérbe, vannak személyes 
ambíciók. Ezt is megérti, ő nem így van összerakva. Természetesen beszéltek a 
választás után polgármester úrral és szeretné hangsúlyozni, - reméli, hogy 
polgármester úr is meg tudja majd erősíteni – hogy a városban terjedő pletykák,  
rosszindulatú híresztelések ellenére semmilyen paktumot és alkut nem kötöttek, de 
azt hiszi, hogy ez látszott a kampányon. Egy meglehetősen kemény kampány volt. 
Azt gondolja, ha szétszórnak 18 ezer szórólapot, újságot, levelet Edelény városában, 
kitesznek 500 plakátot, 6 óriásplakátot, meghívnak két államtitkárt, Budapestre utazik 
a miniszterrel egyeztetni, vásárban kínáltak bort az embereknek, folyamatosan 
utcafórumokat tartottak és sokszor kritizálta is a polgármester urat. A polgármester úr 
is megtette azokat a lépéseket, amik egy egészséges kampányba beleférnek. 
Ennyit beszéltek meg a választások előtt, hogy egy tisztességes, normális kampányt 
fognak folytatni egymással szemben. Azt gondolja, hogy ezt betartották, ezt meg is 
köszönte polgármester úrnak, és Csabai Gyula képviselő úrnak a tisztességes és 
korrekt kampányt. Most is megteszi, és köszöni szépen. Egyeztettek polgármester 
úrral, oda jutott, hogy két lehetőség van neki is és képviselő úrnak is, van olyan 
lehetőségük, hogy most „haragszomrád”-at játszanak a városvezetéssel és a 
polgármester úrral, mindenben leszavazzák, ellentmondanak neki, ott hátráltatják, 
ahol tudják, gátolják a munkát és körülbelül oda jutnak öt év múlva, ahová Esztergom 
jutott, hogy lekapcsolják a világítást Edelény városában. Ő nem szeretné ezt. Azt 
gondolja, olyan lehetőség előtt állnak, ez az utolsó uniós fejlesztési ciklus, az utolsó 
hét év, amikor pályázatokat hívhatnak le, és hogy ha ebből 5 évet arra fognak 
fordítani, hogy marakodnak, sarat dobálnak, bántják egymást, akkor nem Edelény 
érdekét szolgálják, Edelény ellen cselekszenek. A másik lehetőség az, hogy 
elfogadják azt az eredményt, amiről a választók döntöttek, tudomásul veszik, hogy 
megtörtént a polgármester választás és lezárják a kampány időszakot és 
megpróbálnak együtt dolgozni. Ő ezt elmondta polgármester úrnak. Úgy gondolja, ha 
megállapodnak valamiben és betartják a megállapodásokat, a legalapvetőbb 
dolgokat, hogy ha valamilyen baja van a másikkal, akkor megmondja, ha kérése van 
megmondja, ha szeretne valamit megmondja, és ha a legalapvetőbb dolgokat 
betartják, ami szerinte emberi dolgok, akkor tudnak együttműködni. A kérdésre a 
válasza, hogy igen tudnak együttműködni a polgármester úrral és a városvezetéssel, 
és Edelény érdeke kívánja, hogy együttműködjenek. Mindenki más, aki nem akar 
együttműködni, az Edelény ellen cselekszik és a saját érdekében. 
 
Káli Richárd képviselő, frakcióvezető köszöni alpolgármester jelölt úrnak a válaszát. 
Pontosan ezért tette fel a kérdést, hogy lássanak tisztán. Köszöni, hogy megtisztelte 
válaszával, elmondta, azt, hogy hogyan történtek a dolgok, megbeszélték 
polgármester úrral. Valóban elmondta azt is, hogy mivel Ön kormánypárti képviselő, 
vélhetően, ahogy most is elmondta, segíteni fogja Edelény fejlődését akár a 
pályázatokban, együttműködni kíván mindenkivel.  
Úgy gondolja, hogy az itt jelenlévő képviselők mindegyike hasonlóképpen 
gondolkodik. Mindenki elfogadta a választás eredményét, ezt senki nem vitatja, 
túltette magát mindenki rajta és elkezdenek dolgozni. Még egyszer megköszöni a 
választ, mert úgy gondolja, hogy a nézőkre is tartozott, mert sok mindenkiben kérdést 
vetett fel az, hogy mi történt itt az elmúlt négy évben. 
 
Polgármester néhány mondatban kíván reagálni az elmondottakra, hiszen ő is olyan 
érintett ebben, mint Loj Balázs képviselő úr. Mint említette 2010-ben ebben az 
országban volt egy helyzet.  
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Nagyon jól tudja, hogy a FIDESZ bizonyos körei nagyon nehezen nyelték le azt a 
békát, amit a Borsod megyei 8-as számú választókerület választópolgárai ha, tetszik, 
ha nem, ledugtak a FIDESZ torkán, nevezetesen, hogy Magyarországon egyedül 
ebben a választókerületben nyert független jelölt, és nem fideszes, az pedig ő volt. 
Tudja nagyon jól, hogy ezt nagyon nehéz volt lenyelni. Ebben rendkívüli szerepe volt 
az akkor még aktív edelényi fideszeseknek, akiket a választópolgárok kiírtak Edelény 
közéletéből. Az előző és a mostani választáson teljes mértékben kiírták Edelény 
közéletéből egyszer s mindenkorra. Ő is emlékszik kristálytisztán, ott van a fiókjában 
az az ominózus újság, amiről Káli Richárd képviselő úr beszélt. Nyílván rosszul esett, 
zokon esett. Nem ma jött le a falvédőről, tudja, hogy milyen a politika. Nyelt egy 
nagyot, és túl van rajta réges-régen. Ennyi volt. A választási kampány előtt, azt 
mondták egymásnak, hogy megpróbálnak normális kampányt folytatni. Azt gondolja, 
hogy rá, és az ő társaira senki nem mondhatja, hogy bárkit, bármiben megsértettek 
volna ebben a kampányban. Ettől tisztességesebb kampányt nemigen lehet folytatni 
egy választási „ütközetben”. Ez egy rendkívül éles verseny volt, ezt egész Edelény 
látta, rendkívül éles csata volt. A választók ezt akarták, ilyen eredmény született, és ő 
is még egyszer csak azt tudja mondani, hogy úgymond fátyol van borítva a múltra, 
legalábbis Loj Balázs úr és közötte. Teljes mértékben fátyol van borítva a múltra. Az 
pedig, hogy Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr az edelényi képviselő-testület 
alakuló ülésén van jelen, és nem a megyei közgyűlés alakuló ülésére ment el, azt 
gondolja ez is jelzi, hogy itt egy nagyon komoly együttműködés fog történni az 
elkövetkezendő esztendőkben. Elmondta képviselő úr is az egyik képviselő-testületi 
ülésen és személyesen is elmondta többször nyilvánosan is, hogy nem tegnap óta 
ismerik egymást. Nyugodtan mondhatja, 1998 óta remélhetőleg baráti szálak kötik 
őket egymáshoz. Az, hogy a politikai helyzet ezt hozta, amit hozott vele kapcsolatban 
annak idején, az egy dolog, egyikük sem tehet róla, de az emberi kapcsolat teljesen 
más, mint egy politikai dolog. Kéri, hogy ezt a témát egyszer s mindenkorra mindenki 
zárja le, befejezettnek tekintik, és egy új együttműködő szakasz kezdődik, legalábbis 
a képviselő-testület egy része, fideszesek és köztük. A város érdekében fognak 
politizálni mindenféleképpen, a város érdekét fogják mindig előtérbe helyezni. 
 
Rátérve az írásos előterjesztésre, mindenki számára ismert, hogy a polgármester 
joga és kötelessége alpolgármestert jelölni. Ő Loj Balázst jelöli az alpolgármesteri 
pozícióra. A felkérést képviselő úr elfogadta.  
A képviselő-testület most az alpolgármester megválasztásáról fog dönteni, melyet a 
törvény értelmében titkos szavazással tehetnek meg, amit gépi titkos szavazással 
fognak megtenni. 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását, mely szerint Loj Balázst alpolgármesterré megválasztja. 
 
Polgármester ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely szerint a képviselő-
testület – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 7 igen, 1 nem 
szavazattal, 3 tartózkodás mellett Loj Balázst alpolgármesterré megválasztotta. 
 
Képviselő-testület a titkos szavazás eredményeként a következő határozatot hozta: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
124/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Alpolgármester megválasztásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az alpolgármester megválasztásáról szóló 
előterjesztést és - titkos szavazással, minősített többséggel 
- az alábbi döntést hozta: 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Loj 
Balázs  önkormányzati képviselőt 2014. október 22. napjától 
főállású alpolgármesternek megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály, alpolgármester 

  
 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Alpolgármester eskütétele 
Előadó: polgármester 
 
Polgármester  felkérte Loj Balázs alpolgármestert az eskü letételére. 
 
Loj Balázs  alpolgármester az esküt letette, és az esküokmányt aláírta. 
 
Eskütétel után polgármester gratulál Loj Balázs alpolgármesterré történő 
megválasztáshoz. 
 
8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Alpolgármester illetményének megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirend felett a vitát megnyitja. 
 
Loj Balázs alpolgármester bejelenti személyes érintettségét. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - az előterjesztés határozati 
javaslatához módosító javaslatot tesz. Javasolja, hogy a 2. pontban szereplő „71.§ 
(6) bekezdése” szövegrész helyébe a „80.§ (3) bekezdése” szöveg lépjen. 
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás 
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
125/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Alpolgármester illetményének megállapításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az alpolgármester illetményének 
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(a továbbiakban: Képviselő-testület) Loj Balázs f őállású 
alpolgármester  illetményét  – a polgármester 
illetményének 90 %-ában - bruttó 471.200,-Ft-ban  (azaz: 
négyszázhetvenegyezer-kétszáz forintban) állapítja 
meg . 

2. Képviselő-testület megállapítja, hogy az alpolgármester 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 80.§ (3) bekezdése alapján az 1. pont 
szerinti illetménye 15%-ában meghatározott összegű, 
azaz 70.680,-Ft (azaz: hetvenezer-hatszáznyolcvan 
forint) költségtérítésre jogosult . 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály 

  
 
9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Bizottsági tagok megválasztásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 131./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester felkéri Káli Rihárc frakcióvezetőt, hogy ismertesse a bizottsági tagok 
megválasztásához benyújtott módosító javaslatot. 
 
Káli Richárd képviselő, frakcióvezető: Módosító javaslatot nyújtanak be a 
Humánpolitikai Bizottság, illetve a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak 
megválasztásához. A Humánpolitikai Bizottság elnökének javasolják Virág Tamás 
képviselő urat, tagjainak Béres Tibor képviselő urat és Tiszolczki Lászlóné nem 
önkormányzati képviselőt.  



 18

Tiszolczki Lászlóné nyilatkozatát mellékelték a módosításhoz. A Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásához javasolják Káli Richárd képviselőt és 
Vaszilyné Bakaja Ildikó nem önkormányzati képviselőt. 
 
Virág Tamás, Káli Richárd és Béres Tibor  képviselők bejelentik személyes 
érintettségüket. 
 
Polgármester – mivel további javaslat, vélemény nem volt – a módosító javaslatokat  
szavazásra bocsátja az alábbiak szerint: 
 
- A Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság elnökének Virág Tamás képviselőt  
választja meg. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – Virág Tamás képviselő a szavazásban nem vett részt -  2 igen, 7 nem 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette. 
 
- A Humánpolitikai Bizottság tagjának Béres Tibor képviselőt választja meg. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – Béres Tibor képviselő a szavazásban nem vett részt -  3 igen, 7 nem 
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elvetette. 
 
- A Humánpolitikai Bizottság tagjának Tiszolczki Lászlóné nem önkormányzati 
képviselőt választja meg. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével –   4 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elvetette. 
 
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Káli Richárd képviselőt megválasztja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével –  4 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette. 
 
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Vaszilyné Bakaja Ildikó nem 
önkormányzati képviselőt megválasztja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével –  3 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elvetette. 
 
A következő szavazás előtt Sztankóné Sándor Ibolya és Korbély Györgyi Katalin 
képviselők bejelentik személyes érintettségüket. 
 
Ezt követően polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatát az alábbiak szerint: 
 
- Képviselő-testület a Humánpolitikai Bizottság elnökének Sztankóné Sándor Ibolya 
képviselőt választja meg. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
- A Humánpolitikai Bizottság tagjának Korbély Györgyi Katalin képviselőt választja 
meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
- A Humánpolitikai Bizottság tagjának Verebélyi Orsolya nem önkormányzati 
képviselőt választja meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
7 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
126/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Humánpolitikai Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bizottságok tagjainak megválasztásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Humánpolitikai 
Bizottság elnökének és tagjának az alábbi személyeket 
választja meg: 

Elnökének : Sztankóné Sándor Ibolya Ildikó önkormányzati 
képviselő 

Tagjának : Korbély Györgyi Katalin önkormányzati képviselő 

Verebélyi Orsolya külsős tag 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály 

  
 
Polgármester szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak 
megválasztását az alábbiak szerint: 
 
- Képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Fischer Ferdinánd  
képviselőt választja meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
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- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Lázár István  képviselőt választja meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
8 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Molnárné Zagraj Gyöngyi nem 
önkormányzati  képviselőt választja meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
10 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
127/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjainak megválasztásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának az alábbi 
személyeket választja meg: 
 
Elnökének : Fischer Ferdinánd önkormányzati képviselő 
Tagjának :  Lázár István önkormányzati képviselő 

 Molnárné Zagraj Gyöngyi nem önkormányzati képviselő 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály 

 
 
 
10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Bizottsági tagok eskütétele 
Előadó: polgármester 
 
Polgármester  eskütételre felkéri a megválasztott bizottságok tagjait. 
 
A bizottsági tagok az esküt letették, az esküokmányt aláírták. 
 
 
 
 
 



 21

11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nemzetiségi tanácsnok megválasztásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 132./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a napirendet vitárabocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő, frakciótag elmondja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
továbbra is fenntartják azt a véleményüket, hogy ezt a feladatot az alpolgármester úr 
feladatai közé kellene besorolni. Már csak azért is, mert főállású alpolgármester és a 
végzettsége is alkalmas rá, minősíti arra, hogy ezzel a területtel ő foglalkozzon. 
Tiszteljék meg a Lengyel, Roma és Ruszin kisebbséget is, hogy egy olyan ember a 
kapcsolattartó az önkormányzat és közöttük, aki folyamatosan rendelkezésre áll a 
hivatalnál is. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő az előző ciklusban két alpolgármester volt, most 
egy főállású alpolgármester lesz, úgy gondolja, hogy neki nem ezzel kellene 
foglalkozni a ciklus végéig. 
 
Polgármester elmondja, Magyar Árpádné képviselő asszony az előző 
önkormányzati ciklusban is ugyanezt a pozíciót töltötte, tehát a nemzetiségiekért 
felelős tanácsnok volt. Bátran ki meri jelenteni, hogy képviselő asszony nagyon 
komoly munkát végez. Ezt nem csak ő állítja, kérdezzék meg a hivatal bármely 
dolgozójától, hogy rendkívül komoly munkát végzett képviselő asszony ennek az 
ügynek az érdekében. 
 
Magyar Árpádné képviselő bejelenti személyes érintettségét. 
 
Polgármester  szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
7 igen, 4 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
128/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Nemzetiségi tanácsnok megválasztásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a nemzetiségi tanácsnok megválasztásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyar Árpádnét  2014. október 22. napjával nemzetiségi 
tanácsnoknak megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

                 Értesül: Pénzügyi Osztály 
 
 
 
 
 
12./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nemzetiségi tanácsnok eskütétele 
Előadó: polgármester 
 
Polgármester felkéri Magyar Árpádné megválasztott nemzetiségi tanácsnokot az 
eskü letételére. 
 
Magyar Árpádné nemzetiségi tanácsnok az esküt letette, és az esküokmányt aláírta. 
 
13./ Napirendi pont tárgya:  
 
Polgármester jutalmazásáról 
Előadó: Korbély Katalin képviselő 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 133./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirend felett a vitát megnyitja. Az előterjesztés kapcsán bejelenti 
személyes érintettségét. 
 
Káli Richárd képviselő, frakcióvezető: Az előterjesztést olvasva úgy gondolja, hogy 
nem a legszerencsésebb időben lett benyújtva ez a javaslat, hiszen új képviselőként  
nyilván a városban végzett munkákat látja, de az önkormányzat gazdasági helyzetét 
nem. Nem tudja eldönteni jelen pillanatban azt, hogy működik Edelény város 
gazdasága. Szeretné először ezt megnézni és utána meghozni a megfelelő döntést. 
Polgármester úr elmondta a program ismertetésében, hogy történtek fejlesztések a 
városban, ezt tudja, csak számokban is szeretné ezeket látni. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő: Az előterjesztésben le van írva, hogy a jutalom 
kifizetésére fedezet van, és nem a pénzügyi helyzetet kell figyelembe venni, mivel a 
hivatal 8 évvel ezelőtt kötött egy biztosítást a leköszönő polgármester részére. Ez 
nem történt meg, ezért kamatostul megkapták ennek az összegét. Ezt a fedezetet 
nem az önkormányzat költségvetése terhére biztosítanák. 
 
Káli Richárd képviselő, frakcióvezető: Neki nem a rendelkezésre álló összegre 
vonatkozóan van kérdése, hogy van-e rá fedezet. Ő az önkormányzat gazdaságát 
szeretné látni, azt, hogy polgármester úr által vezetett hivatal hogyan működik. 
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Polgármester: Erre a kérdésre nála illetékesebb fog válaszolni, de egyet azért 
szeretne leszögezni. 12 éve vezeti a várost, 12 éven keresztül ellenzéki 
polgármesterként, és ez a város soha nem volt még csak közelében sem  
csődhelyzetnek, sem egyéb féle problémának. Azt gondolja, hogy nem csak ő, 
hanem a munkatársai is nagyítóval figyelnek mindig a pénzügyi helyzetre. Azt is 
higgye el képviselő úr, ha a város pénzügyi helyzete olyan lenne, hogy ezt nem 
lehetne megtenni, - egyébként hat havi bér fizethető ki a polgármesternek – akkor ő 
maga lenne az, aki nem kérné. A város pénzügyi helyzete megnyugtató, egyébként 
pedig ahogyan Korbély Györgyi Katalin képviselő asszony mondta, nem a város 
elfogadott költségvetéséből kell ezt a jutalmat kifizetni, hanem a 8 évvel ezelőtt a 
polgármester esetleges végkielégítésére kötött biztosítási összegből, ami 
háromszorosan fedezi ezt az összeget. Ez szerepel az előterjesztésben. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő ismételné, hogy ez abszolút nem a költségvetés 
terhére megy, hanem külön fedezet van erre biztosítva, ami le van írva az 
előterjesztésben, bármennyire is nevetséges ez. 
 
Száz Attiláné  osztályvezető elmondja, hogy az előző képviselő-testület 
szeptemberben kapott tájékoztatás a 2014. évi gazdálkodásról, természetesen az új 
képviselő-testületi tagok számára összefoglalja, hogy abban mi hangzott el. Az állami 
támogatásokról elmondhatják, hogy időarányosan teljesültek, saját bevételeik a 
tervezetthez képest kedvezőbben alakultak, ami az iparűzési adóra is elmondható. A 
működési kiadásokon jelentős megtakarítás mutatkozik, köszönhető ez a takarékos 
gazdálkodásnak és annak is, hogy a rezsiköltségek ebben az évben nagyon 
kedvezően alakultak, amiben lehet, hogy segítségükre volt az időjárás is. A tervezett 
fejlesztésekhez a szükséges források rendelkezésre állnak, azokat folyamatosan 
lekötik, tehát gondoskodnak arról, hogy abból működési kiadásokat ne fedezzenek. 
Elmondható, hogy hosszú évek óta ez az első olyan év, amikor likviditási problémáik 
nem voltak annak ellenére, hogy a pályázataikhoz gyakran több tízmilliót, de volt 
olyan időszak, amikor 50-100 millió forintot kellett megelőlegezni az 
utófinanszírozású elemek miatt, illetve a fordított áfa visszaigénylése miatt. 
Összefoglalva tehát elmondható, hogy 2014-ben mind a működéshez szükséges, 
mind a fejlesztéshez szükséges források rendelkezésre fognak állni. 
 
Fischer Ferdinánd  képviselő elmondja, hogy neki is ez az egy napirend volt, ami 
nagy dilemmát okozott, és nem a jutalom nagysága és az érdemek, eredmények 
elvitatásáról gondolkodott, hanem az időszerűségéről. Elmondhatja magáról, mint 
kezdő képviselő, hogy ilyen testületi ülésen hogy tud felelősen dönteni, amíg nem lát 
semmilyen pénzügyi helyzetet. Osztályvezető asszony elmondta, hogy a forrás 
rendelkezésre áll. Az általa elmondottak meg kell, hogy nyugtassák az embert, ha 
nincs benne a dolgokban, mert úgy gondolta, hogy igen nehéz egy olyan kérdésről 
egyből dönteni, ha az önkormányzat helyzetével hivatalosan még nincs tisztában. 
Amit osztályvezető asszony elmondott, le lehet vonni a következtetéseket és lehet 
róla nyugodtabban dönteni. 
 
Polgármester az időszerűségére vonatkozóan annyit, hogy most zártak le egy 
ciklust, és decemberben már érdekes lett volna egy ilyen előterjesztés. Neki ez a 
véleménye róla. 
Jelzi, hogy a szavazásban nem vesz részt. 
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Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
6 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
129/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Polgármester jutalmazásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester jutalmazásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Molnár Oszkár polgármestert  az elmúlt négy évben 
végzett munkájának elismeréséül bruttó 523.500,-Ft/hó 
illetményének négyhavi  összegével megegyező 
jutalomban részesíti .  

2. A jutalom kifizetésének fedezete a polgármesteri 
végkielégítés kifizetésének fedezete céljából kötött 
biztosításból megtérülő összeg. 

3. Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Molnár Oszkár 
polgármesternek Edelény városáért végzett munkájáért. 

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester, jegyző 
Értesül: Pénzügyi Osztály 

  
 
 
14./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyának közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 134./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Káli Richárd képviselő, frakcióvezető a Civil Összefogás frakciója nevében 
megköszönöi a több mint négy év alatt végzett munkáját. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 
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Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
130/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója ügyvezetői megbízásának megszüntetéséről 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalt a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója ügyvezetői megbízásának megszüntetéséről szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul Fischer Ferdinánd ügyvezető igazgató Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél fennálló ügyvezet ő-igazgatói 
megbízásának 2014. október 31. napi hatállyal, közö s 
megegyezéssel történ ő megszüntetéséhez a munkaviszony 
fennmaradása mellett. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: ügyvezető, Pénzügyi Osztály, Kft. 

 
 
15./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 135./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását, mely szerint a képviselő-testület Szabóné Varga Mariettát nevezik ki a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
131/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatójának kinevezéséről 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalt a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatójának kinevezéséről szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. (székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 26.) 
ügyvezető igazgatójának Szabóné Varga Mariettát  - 
munkaviszony létesítéssel - 2014. november 1. napjától 
2019. október 31. napjáig terjedő időszakra kinevezi. 

2. Képviselő-testület az ügyvezető igazgató munkabérét bruttó 
300.000,- Ft/hó (azaz háromszázezer forint / hó) összegben 
állapítja meg. Az ügyvezető igazgató költségtérítésre 
jogosult. 

3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés 
elkészítésére és aláírására. 

Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Kft., Pénzügyi Osztály, ügyvezető igazgató 

 
 
16./ Napirendi pont tárgya:  
 
B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézménye magasabb vezetői 
beosztás ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 136./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Kérdés, vélemény nem volt. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
132/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi 

Tagintézménye magasabb vezetői beosztás ellátására 
benyújtott pályázat véleményezéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Edelényi Tagintézménye magasabb vezetői beosztás 
ellátására benyújtott pályázat véleményezéséről szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kerekes Imrénének a B-A-Z. Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Edelényi Tagintézménye magasabb vezetői 
beosztás ellátására benyújtott pályázatát megismerte, és 
magasabb vezetővé történő megbízását támogatja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: KLIK, osztályok 

 
 
17./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület támogatásáról 
Előadó:  polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 137./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
Mivel kérdés, vélemény nem volt polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
133/2014.(X. 22.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület támogatásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület 
támogatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelény-Tomor-Lak 
Sportegyesület labdarúgó szakosztályát 1.000.000,-Ft, azaz 
egymillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesíti a 
2014. évi költségvetés  általános tartaléka terhére. 

 
2./ Képviselő-testület a támogatási megállapodást a határozat 

mellékleteként jóváhagyja. 
 

3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2014.12.31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Sportegyesület, Osztályok 
 
 

Melléklet a133/2014.(VIII.13.) határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS 
kiegészít ő támogatás biztosításáról 

mely létrejött egyrészt Edelény Város Önkormányzat , Edelény István király útja 52. 
adószáma: 15725596-2-05 (képviseli: Molnár Oszkár polgármester ) továbbiakban 
Támogató, 

másrészt a Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület  , 3787 Tomor, Kossuth út 75. 
adószáma: 19914970-1-05 (képviseli: Szilvai Attila elnök ) továbbiakban Támogatott 
között önkormányzati támogatás felhasználására. 

1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft, azaz 
egymillió  forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a Támogatott részére. 

2) Támogatott nyilatkozik, hogy Edelény Város Önkormányzatának sportról szóló 
12/2005. (II.28.) önkormányzati rendeletében foglaltakat ismeri, és azt elfogadja.  

3) Támogatott nyilatkozik, hogy nincs 30 napot meghaladó köztartozása.  

4) A támogatott vállalja, hogy az 1) pontban jelölt összeget az alábbi célokra 
fordítja: 

Labdarúgó szakosztály működtetésére: 

� Nevezési díj, játékengedélydíj, sportorvosi díj és egyéb adminisztratív 
jellegű díjakra; 

� Játékvezetői díjakra; 
� Utazási költségekre; 
� Sportfelszerelések (cipők, labdák, mezek, technikai eszközök) 

beszerzésére, 
� működéssel összefüggő egyéb díjak (pl.: telefon, internet stb.) 
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5) A támogatás folyósítása az alábbi ütemezés szerint történik: 

� ……a testületi döntést követően ………….. Ft. 
� …….. 03-ig     ………….. Ft. 

6) Támogató a 5.) pontban foglalt ütemezésnek megfelelően a támogatást 
átutalással teljesíti ………………………nál vezetett 54300039-10030486 számú 
számlára. 

7) Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólag a 4.) pontban megjelölt célokra 
használja fel. A támogatás felhasználásáról a Támogatott legkésőbb 2015. 
január 31-ig részletes, írásbeli elszámolást készít az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére a 4.) pontban foglalt 
megosztás szerint. Az elszámolás alapját képező bizonylatokat, 
dokumentumokat és egyéb iratokat Támogató elévülési határidőn belül bármikor 
ellenőrizheti a Hivatal útján. 

8) Támogató jogosult a 4.) pontban foglalt cél megvalósulását a Hivatal megbízott 
képviselője útján bármikor - a helyszínen is - ellenőrizni. 

9) Amennyiben a Támogatott az összeg felhasználásával nem tud elszámolni, vagy 
a felhasználás nem felel meg a 4.) pontban rögzített célnak, úgy a támogatás 
teljes, vagy részösszegét vissza kell fizetni haladéktalanul. 

10) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a sportegyesület ezen szerződés 
valamely pontját nem  teljesíti, úgy a Támogató a támogatás folyósítását 
felfüggesztheti, illetve súlyosabb esetben megszüntetheti. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó 
szabályai irányadóak. 

 

Edelény, ……………….…..…..…..           Edelény, ……….…………………….. 

 

………………………………….……            ……..……..………………………….. 
             támogatott                                                  támogató cégszerű aláírása  
     

 

Polgármester a napirendek után átadja a szót Dr.Demeter Zoltán országgyűlési 
képviselő úrnak. 
 
Dr.Demeter Zoltán országgyűlési képviselő szeretné még egyszer kifejezni szívbéli 
jókívánságait a választáson elért eredményükért, gratulál polgármester úrnak és 
gratulál minden képviselőnek, aki az elkövetkezendő öt esztendőben képviselni fogja 
Edelény városát. Van egy jó híre, véget ért a kampány. Ez az esztendő három 
választással együtt feszültséget okozott nagyon sok emberben, de már ennek vége 
van, letudták a választásokat.  Örömmel hallgatta a választási bizottság elnökének 
tájékoztatóját, miszerint Edelény városnak közel 60 %-a vett részt most is az 
önkormányzati választásokon, Edelény város egyértelműen döntött. Döntött arról, 
hogy kik képviseljék a várost az elkövetkezendő öt esztendőben.  
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Egy nagyon furcsa helyzet alakult ki, számára is az volt, hogy ha megnézik a 
jelölteket, akkor azt mondhatják, hogy három jobboldali érzelmű jelölt volt Edelény 
városában, egy jelölt a baloldalról is függetlenként induló jelölt, amely minden 
bizonnyal azt sugallta, hogy jobboldali választópolgároknak bizony nehéz helyzete 
lett, de még egyszer hangsúlyozza, hogy a döntés megtörtént. Szeretne visszautalni 
a három választásra és természetesen köszönetet is szeretne mondani Edelény 
városának, hiszen mind az áprilisi választásokon, mind az európai parlamenti 
választásokon, mind pedig az önkormányzati választásokon a listás szavazásokkor a 
FIDESZ-KDNP pártszövetséget nagyon magas arányban szavazta meg, tehát 
bizalmat adott neki. Ezt szeretné a választások végén még egyszer megköszönni 
Edelény választópolgárainak, Edelény lakosainak. Úgy gondolja, hogy akkor, amikor 
valaki bizalmat kap, akkor tulajdonképpen ezt a bizalmat nemcsak kiérdemelni kell, 
hanem meg is kell szolgálni. Mivel ő bizalmat kapott Edelény városától, ezért úgy 
gondolja, hogy tartozik Edelény városának, tartozik úgy, mint országgyűlési 
képviselő, hogy az előttük lévő ciklusban mindent megtegyen azért, hogy Edelény 
városa azokat a célkitűzéseket, azokat a terveket, fejlesztéseket, amelyeket 
megfogalmaz az elkövetkezendő időkben, azok megvalósuljanak. Természetesen ezt 
az ígéretét most megerősíti, és teljes erejével azon lesz, hogy ebben segítségre 
tudjon lenni az edelényi lakosok érdekét figyelembe véve. Ma szó esett arról, hogy az 
elkövetkezendő időszak lehetőségei megváltoznak, és komoly kihívás előtt áll az 
egész ország, hiszen egy új uniós ciklus forrásai jöhetnek be Magyarországra. Úgy 
gondolja, ahhoz, hogy ezeket a forrásokat az elkövetkezendő 3-4 évben le tudják 
hívni, teljes összefogásra van szükség. Az edelényi önkormányzatnak, az edelényi 
vállalkozóknak, a járásnak és a megyei önkormányzatnak is településfejlesztési 
koncepciókat kell kidolgozni. Éppen ennek érdekében már be is jelentkezett a 82 
polgármester úrhoz és a képviselő-testületekhez, hogy szeretné őket meglátogatni, 
hiszen egy komoly kihívást fog jelenteni mindannyiuk számára, hogy azt a 
pénzeszközt, ami országunk javára fog állni, hogyan, milyen arányban tudják lehívni. 
Ezt csak közösen tudják megvalósítani, ezért hangsúlyozza, hogy közösen kell 
gondolkodniuk az önkormányzatokkal, a vállalkozókkal, pontosan a vállalkozók 
érdekében, hogy azt a célt tudják teljesíteni, hogy itt Magyarországon minél több 
ember jusson munkalehetőséghez, minél több ember tudja tisztességes, becsületes 
munkából eltartani a családját. A maga részéről köszöni, hogy itt lehetett, nagyon 
fontos volt számára ez az alakuló ülés és nagyon fontos minden egyes településen 
az alakuló ülés, hogy minél gyorsabban megalakuljanak a képviselő-testületek, fel 
tudjanak állni, hiszen akkor tudják a hathatós munkát elkezdeni. Köszön mindent 
még egyszer Edelény választópolgárainak, amit tettek az elmúlt három választás 
alkalmából, természetesen megerősítve az ígéretét, hogy igenis lehet rá majd 
számítani, és minden erejével és segítségével azon lesz, hogy Edelény városa és a 
várost körülvevő települések egységesen a fejlődés útján tudjanak elindulni. Az 
edelényi képviselő-testület tagjainak a munkájához sok erőt és egészséget kíván, 
életükre és családjaik életére az Úr Istennek az áldását kéri. 
 
Polgármester  - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönte a megjelenést, az alakuló ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 

Molnár Oszkár            Vártás József 
polgármester                  jegyző 




