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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2019. november 7-én 17:00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) 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 Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Alpolgármesterek megválasztásáról 

 

3. Alpolgármesterek eskütétele 

 

4. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról 

 

5. Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

6. Bizottsági tagok eskütétele 

 

7. Alpolgármester végkielégítéséhez és szabadságmegváltásához fedezet biztosításáról 

 

8. Polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 

 

9. Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálásáról 

 

10. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről, az 

összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, továbbá a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségről 

 

 

E d e l é n y, 2019. november 7. 
 
 
               Dr.Vártás József 
                        jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 7-én   
               17:00 órai kezdettel megtartott  rendkívüli nyílt  ülésén.  
 
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Bakó Gyuláné, Fischer Ferdinánd, Juhász 

Andor Józsefné, Loj Balázs, Malinkó Péter, Dr.Szabó Melinda, Sztankóné 
Sándor Ibolya, Virág Tamás  képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Vártás József jegyző    
         Ambrusics Tibor aljegyző 

    Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály vezetője  
    Dr.Harcsa Attila HVB elnök   
     

Jegyzőkönyvvezető:     Fazekas Jánosné ügykezelő 
  
 

Napirend előbb Molnár Oszkár polgármester bejelenti, hogy Dr.Szabó Melinda képviselő-
asszony megbízólevelének átadására és eskütételére kerül sor, mivel az alakuló ülésen nem 
tudott részt venni. Felkéri Dr.Harcsa Attilát, a Helyi Választási Bizottság elnökét a megbízó-
levél átadására. 
 
Dr.Harcsa Attila a megbízólevelet átadta, Molnár Oszkár polgármester Dr.Szabó Melinda 
képviselőtől az esküt kivette, Dr.Szabó Melinda képviselő az esküokmányt aláírta. 
 
Molnár Oszkár polgármester ezek után köszönt mindenkit, aki az Edelényi Városi 
Televízión  keresztül , illetve a helyszínen követi a testületi ülést. Megállapítja, hogy a 
képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fős testület teljes létszámmal jelen van. 

Az alábbiakban ismerteti a 17:00 órai kezdettel tartandó ülés napirendi pontjait: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Alpolgármesterek megválasztásáról 

 

3. Alpolgármesterek eskütétele 

 

4. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról 

 

5. Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

6. Bizottsági tagok eskütétele 

 

7. Alpolgármester végkielégítéséhez és szabadságmegváltásához fedezet biztosításáról 
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8. Polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 

 

9. Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálásáról 

 

10. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről, az 

összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, továbbá a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségről 

Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület tagjai részéről van-
e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Molnár Oszkár polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait  – 8 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 1 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Alpolgármesterek megválasztásáról 

 

3. Alpolgármesterek eskütétele 

 

4. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról 

 

5. Bizottsági tagok megválasztásáról 

 

6. Bizottsági tagok eskütétele 

 

7. Alpolgármester végkielégítéséhez és szabadságmegváltásához fedezet biztosításáról 

 

8. Polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 

 

9. Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálásáról 

 

10. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről, az 

összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, továbbá a vagyonnyilatkozat-

tételi kötelezettségről 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 140./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban 
van-e kérdés, vélemény. 
 
A Képviselő-testület részéről kérdés, vélemény nem volt. 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy a rendeletben egy főállású 
alpolgármester szerepel, most javasolja, hogy két társadalmi megbízatású alpolgármester 
szerepeljen. A másik javaslata, hogy a nemzetiségi tanácsnoki tisztséget szüntessék meg. 
A Képviselő-testület tagjainak száma lakosságszám csökkenés miatt 12 főről 9 főre 
csökkent, ennek átvezetése is szükséges az SZMSZ-ben, továbbá javasolja a város 
védőszentjének a rendeletben történő szerepeltetését. 
 
Ezt követően a  rendelettervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelettervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi 
rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

24/2019. (XI.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 

17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 
5/A.§-al egészül ki: 

„5/A.§ Edelény város védőszentje Szent II. János Pál pápa.” 

2.§ A Rendelet 58.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„58.§ (1) A képviselő-testület két alpolgármestert választ, akik társadalmi 
megbízatásban látják el feladatukat. Egy fő alpolgármester a képviselő-
testület tagjai közül és egy fő alpolgármester nem a képviselő-testület 
tagjai közül kerül megválasztásra. 

(2) Az alpolgármesterek tevékenységét a polgármester irányítja. 
(3) Az alpolgármesterek ügyfélfogadást tartanak minden hónap második 

hetének szerdai napján 9.00 órától 12.00 óráig.” 
 

3.§ A Rendelet 16.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„a) a polgármester és az önkormányzati képviselők közül választott alpolgármester 

együttes akadályoztatása, és a tisztségek egyidejű betöltetlensége esetén, a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, vagy”. 

 
4.§ A Rendelet  

a) 8.§-ában a „12 fő” szövegrész helyébe a „9 fő” szöveg, 
b) 31.§ (2) bekezdés b) pontjában szereplő „alpolgármester” szövegrész helyébe 

az „alpolgármesterek” szöveg lép. 
 

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

6. § Hatályát veszti: 
a) a Rendelet 10.§ e)-j) pontjai, 
b) a Rendelet 56.§ (2) bekezdése, 
c) a Rendelet 59.§-a, 
d) a Rendelet 2. melléklete.  

 

7. § Ez a rendelet 2019. november 7-én 17:10 órakor lép hatályba. 

 

 Dr. Vártás József  Molnár Oszkár 
          jegyző   polgármester 
 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 

Ez a rendelet Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. november 7. 
napján 17:05 órakor kihirdetésre került. 
 
 
 

Dr. Vártás József 
jegyző 

 
 



 
6 

Polgármester a rendelet kifüggesztése, illetve kihirdetése idejére, szüntet rendel el. 
 
Szünet után 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Alpolgármesterek megválasztásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 141./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester az önkormányzati törvény az alpolgármester jelölését a 
polgármester hatáskörébe adja. A javaslat előtt el kell, hogy mondja, felajánlotta Juhász 
Andorné képviselő asszonynak is ezt a lehetőséget, ő ezzel nem kívánt élni, ezért Malinkó 
Péter képviselő urat javasolja egyik társadalmi megbízatású alpolgármesternek, aki 
elfogadta a jelölést. 
 
Dr.Vártás József jegyző a napirendhez ügyrendi tájékoztatásképp elmondja, hogy az 
alpolgármesterek megválasztására minősített többséggel, titkos szavazással kerül sor, és 
a jelöltek nem kértek zárt ülés tartását. A képviselő-testület az alpolgármestereket külön 
titkos szavazással, egyenként fogja megválasztani.  
Kéri átállítani a szavazógépet titkos szavazásra. 
 
Molnár Oszkár polgármester ezek után titkos szavazásra bocsátja Malinkó Péter 
képviselő úr társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő megválasztását. 
 
Ismerteti a titkos szavazás eredményét, mely szerint Malinkó Péter képviselő urat a 
képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré megválasztotta. 
 
A képviselő-testület, a titkos szavazás eredményeként, az alábbi határozatot hozta: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             109/2019.(XI.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Alpolgármester megválasztásáról 1. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az alpolgármesterek megválasztásáról szóló előterjesztést és - titkos 
szavazással, minősített többséggel - az alábbi döntést hozta: 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Malinkó 
Péter önkormányzati képviselőt 2019. november 7. napjától 
társadalmi megbízatású alpolgármesternek megválasztja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály, alpolgármester 
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Molnár Oszkár polgármester gratulál Malinkó Péternek alpolgármesterré történő 
megválasztásához. 
 
Ezek után polgármester javaslatot tesz külsős alpolgármester megválasztására, Korbély 
Györgyi Katalin személyében. 
A javaslatot titkos szavazásra bocsátja. 
 
A titkos szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület Korbély Györgyi 
Katalint 5 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztotta. 
 
A képviselő-testület, a titkos szavazás eredményeként, az alábbi határozatot hozta: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

             110/2019.(XI.07.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Alpolgármester megválasztásáról 2. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az alpolgármesterek megválasztásáról szóló 
előterjesztést és - titkos szavazással, minősített többséggel - az 
alábbi döntést hozta: 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Korbély 
Györgyi Katalint 2019. november 7. napjától külsős – nem 
képviselő - társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
megválasztja. 

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

 
Molnár Oszkár polgármester gratulál Korbély Györgyi Katalinnak alpolgármesterré 
történő megválasztásához. 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Alpolgármesterek eskütétele 
Előadó: polgármester 
 
Molnár Oszkár polgármester eskütételre felkéri a megválasztott alpolgármestereket.  
 
Malinkó Péter és Korbély Györgyi Katalin alpolgármesterek az esküt letették, az 
esküokmányt aláírták. 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 142./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester: Az önkormányzati törvény szabályozza az 5 és 10 ezer 
fős településeken a társadalmi megbízatású alpolgármesterek részére megállapítható 
tiszteletdíjat, illetve a költségtérítést. A két határozati javaslatról természetesen itt is 
külön-külön szavaz a képviselő-testület. 
Ezt követően, - mivel kérdés, javaslat nem volt - szavazásra bocsátja az 1-es határozati 
javaslatot, mely szerint Malinkó Péter társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját bruttó 269.236,- Ft-ban, költségtérítését ennek 15 %-ában, azaz 40.385,- 
Ft-ban állapítja meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             111/2019.(XI.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról 1. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) Malinkó Péter  
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
bruttó 269.236,- Ft-ban (azaz: kétszázhatvankilencezer-
kétszázharminchat 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 tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű, azaz 
40.385,- Ft (azaz: negyvenezer-háromszáznyolcvanöt forint) 
költségtérítésre jogosult. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály, alpolgármester 
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Molnár Oszkár polgármester szavazásra bocsátja a 2-es határozati javaslatot, mely 
szerint Korbély Györgyi Katalin társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
bruttó 269.236,- Ft-ban, költségtérítését ennek 15 %-ában, azaz 40.385,- Ft-ban állapítja 
meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             112/2019.(XI.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapításáról 2. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) Korbély Györgyi Katalin  

társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 

bruttó 269.236,- Ft-ban (azaz: kétszázhatvankilencezer-

kétszázharminchat 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 tiszteletdíja 15%-ában meghatározott összegű, azaz 

40.385,- Ft (azaz: negyvenezer-háromszáznyolcvanöt 

forint) költségtérítésre jogosult. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

               Értesül: Pénzügyi Osztály, alpolgármester 
 
 
5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Bizottsági tagok megválasztásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 143./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy két bizottság működött az elmúlt 
ciklusban, amely hagyományt folytatják. Elsőként a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
elnökének és tagjai személyére tesz javaslatot.  
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A bizottság elnökének Dr.Szabó Melinda képviselő asszonyt javasolja. Megkérdezi 
képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e a tisztséget. 
 
Dr.Szabó Melinda képviselő elfogadja a tisztséget. 
 
Molnár Oszkár polgármester a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyik tagjának Bakó 
Gyuláné képviselőt javasolja, aki a felkérését elfogadta, külsős tagjának  Molnárné Zagraj 
Gyöngyit javasolja elfogadni. 
 
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről más javaslat nem volt. 
 
Molnár Oszkár polgármester a személyi javaslatokat egyenként szavazásra bocsátja 
az alábbiak szerint: 
 
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének a képviselő-testület Dr.Szabó Melinda 
képviselőt választja meg. 
 
Képviselő-testület a személyi javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának a képviselő-testület Bakó Gyuláné képviselőt 
választja meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának a képviselő-testület Molnárné Zagraj 
Gyöngyit választja meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             113/2019.(XI.07.)   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: 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjának az alábbi személyeket 
választja meg: 
 
Elnökének: Dr.Szabó Melinda  önkormányzati képviselő 
Tagjának:   Bakó Gyuláné önkormányzati képviselő 

   Molnárné Zagraj Gyöngyi nem önkormányzati képviselő 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály 

 
 
Molnár Oszkár polgármester a Humánpolitikai Bizottság elnökének személyére és 
tagjainak személyére tesz javaslatot. A Humánpolitikai Bizottság elnökének Sztankóné 
Sándor Ibolyát javasolja, egyik tagjának Bakó Gyuláné képviselőt, külsős tagjának  Lázár 
Istvánt javasolja elfogadni, akik a felkérést elfogadták. 
 
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat. 
 
A képviselő-testület tagjai részéről más javaslat nem volt. 
 
Molnár Oszkár polgármester a személyi javaslatokat egyenként szavazásra bocsátja 
az alábbiak szerint: 
 
- A Humánpolitikai Bizottság elnökének a képviselő-testület Sztankóné Sándor Ibolya  
képviselőt választja meg. 
 
Képviselő-testület a személyi javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
- A Humánpolitikai Bizottság egyik tagjának a képviselő-testület Bakó Gyuláné képviselőt 
választja meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
- A Humánpolitikai Bizottság külsős tagjának a képviselő-testület Lázár Istvánt választja 
meg. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 képviselő döntéshozatalban való részvételével –  9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellet 
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A Képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             114/2019.(XI.07.)   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: Bakó Gyuláné önkormányzati képviselő 

 Lázár István nem önkormányzati képviselő 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Pénzügyi Osztály 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Bizottsági tagok eskütétele 
Előadó: polgármester 
 
Molnár Oszkár polgármester eskütételre felkéri a megválasztott bizottságok tagjait. 
 
A bizottsági tagok az esküt letették, az esküokmányt aláírták. 
 
 
7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Alpolgármester végkielégítéséhez és szabadságmegváltásához fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 144./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy az önkormányzati törvény alapján azt az 
alpolgármestert, akinek a választás napján megszűnik a tisztsége, és legalább két évig 
betöltötte az alpolgármesteri tisztséget, háromhavi illetményének megfelelő végkielégítés 
illeti meg, és ezzel egy időben kell rendezni a ki nem vett szabadságának a megváltását 
is.  
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A köztisztviselői törvény alapján, és a határozati javaslat alapján a képviselő-testület Loj 
Balázs eddigi alpolgármester urat háromhavi illetményének megfelelő összegű 
végkielégítéséhez (bruttó 1.884.600,- Ft) és 22 munkanap szabadságváltásához, valamint 
ezen juttatások járulékai kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2019. évi költségvetés 
tartaléka terhére biztosítja. Sajnos nem tudták a 22 nap szabadságot forintosítani, mivel 
a Magyar Államkincstár csak a 40. napon tudja számfejteni a szabadság megváltását. 
 
Loj Balázs képviselő szeretné megköszönni mindenkinek azt az elmúlt öt évet, amiben 
az a megtiszteltetés érte, hogy Edelény város alpolgármestere lehetett. Úgy gondolja, 
hogy ez egy eredményes öt év volt nemcsak részéről, hanem az egész képviselő-testület 
részéről és városvezetés részéről, és azt hiszi, hogy szép eredményei lettek ennek az öt 
évnek. Az újonnan megválasztott alpolgármestereknek, bizottsági elnököknek, tagoknak 
gratulál, és jó munkát kíván az elkövetkezendő öt évre.  
Azt mindenképpen szeretné elmondani a város lakosságának és a képviselőtársainak, 
polgármester úrnak is, hogy részéről nem változott semmi azzal, hogy nem tölt be ilyen 
vagy olyan tisztséget a város képviselő-testületében, és ahogy eddig Edelényt szolgálta 
eddig is, és Edelény érdekeit tartotta szem előtt, ezután is Edelény érdekeit szeretné 
szem előtt tartani. Talán annyi kiegészítést mondana hozzá, hogy az elmúlt napokban, 
hetekben elterjedt egy olyan pletyka a városban, hogy őt kizárták a Fideszből, hogy már 
nem Fidesz tag, nem Fidesz elnök, és voltak, akik annyira tájékozottak voltak, hogy már 
azt is tudni vélték, hogy milyen dátummal lett kizárva a Fideszből. Szeretné elmondani 
most mindenki előtt, főleg a képviselő-testület tájékoztatása végett, hogy nem történt 
ilyen, továbbra is Fidesz tag, és az edelényi Fidesz elnöke, és szeretne is maradni, és 
ezen pozíciójában is minden erejével azon lesz, hogy Edelény a lehető legtöbbet kapja 
majd a jövőben. Még egyszer további jó munkát kíván és köszöni az elmúlt öt évet. 
 
Molnár Oszkár polgármester ezek után az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             115/2019.(XI.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Alpolgármester végkielégítéséhez és szabadság-
megváltásához fedezet biztosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy Loj 
Balázs főállású alpolgármester tisztsége a megválasztását 
követő helyi önkormányzati általános választás napján, azaz 
2019. október 13. napján megszűnt. 
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2.  Képviselő-testület Loj Balázs főállású alpolgármester 

háromhavi illetményének megfelelő összegű végkielégíté-
séhez (bruttó 1.884.600,- Ft) és 22 munkanap 
szabadságváltásához, valamint ezen juttatások járulékai 
kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2019. évi 
költségvetés tartaléka terhére biztosítja. 

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

8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 145./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy ez egy kötelező napirendi pont, egy 
évben a polgármesternek jár X szabadság, amit október 13-ig időarányosan kivett, és 
október 13. után maradt néhány nap szabadsága. Az előterjesztésből is kiderül, hogy 
attól függetlenül, nem biztos, hogy kivette, de maradjanak annyiban, hogy kivette az 
összes szabadságát időarányosan. Tehát, a hátra maradt két hónapra összesen 9 
munkanap szabadsága maradt. 
Ezt követően, - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             116/2019.(XI.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
a „Polgármester szabadságolási ütemtervének módosításáról” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megállapítja, hogy Molnár Oszkár polgármester 2019. évben 
időarányosan 9 munkanap szabadságra jogosult.  
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2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármester szabadságolási ütemtervét - a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: 
Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján - a határozat 
mellékleteként jóváhagyja. 

 
Határidő:  azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:     polgármester, jegyző 
Értesül:    Jegyzői Titkárság 
 

 
 

Melléklet a 116/2019.(XI.07.) határozathoz 
 

Polgármester szabadságolási ütemterve 
2019. év 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9./ Napirendi pont tárgya: 
 
Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok delegálásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 146./ sorszám alatt.) 
 

Hónap Kivenni tervezett 
szabadságok száma 

(nap) 

Január  

Február  

Március  

Április  

Május  

Június  

Július  

Augusztus  

Szeptember  

Október  

November 3 

December 6 

Összesen: 9 
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Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy Edelény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa, valamint az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsa ülésein Molnár Oszkár polgármester képviseli.  
A határozati javaslat 2./ pontja szerint a polgármester akadályoztatása esetén Edelény 
Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, valamint  az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ülésein az általános helyettesítéssel 
javasolja megbízni Korbély Györgyi Katalin alpolgármestert. A 3./ pontban az általános 
helyettesítéssel megbízott alpolgármester egyidejű akadályozatása esetén a társulások 
ülésein a képviselettel Malinkó Péter alpolgármestert javasolja megbízni. 
 
Ezt követően, - mivel kérdés, vélemény nem volt – az előbbiekben ismertetett határozati 
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             117/2019.(XI.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Önkormányzati társulások társulási tanácsába tagok 

delegálásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testületét a Sajó-

Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 
Társulás Társulási Tanácsa, valamint az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ülésein Molnár Oszkár 
polgármester képviseli.  

 
2. A polgármester akadályoztatása esetén Edelény Város 

Önkormányzatának Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa, valamint  az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsa ülésein az általános helyettesítéssel megbízott 
Korbély Györgyi Katalin alpolgármester képviseli.  

 
3. A polgármester és az általános helyettesítéssel megbízott 

alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületét a Sajó-Bódva Völgye és 
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa, valamint  az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsa ülésein Malinkó Péter alpolgármester 
képviseli. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Társulások, osztályok 

10./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről, az 
összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségről 
Előadó: jegyző 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 147./ sorszám alatt.) 
 
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztésben igyekezett teljes körű tájékoztatás adni az 
év hátralévő napjaiban határidős kötelezettségekről. A legfontosabbakat kiemelte, ilyen a 
képviselő-testület tagjainak, a külsős bizottsági tagoknak, és külsős alpolgármesternek a 
vagyonnyilatkozata, amit az SZMSZ szerint november 12-ig kell leadniuk a Pénzügyi 
Bizottság elnöke részére. Elnök asszonnyal fognak egyeztetni egy időpontot, és a holnapi 
nap folyamán mindenkinek megküldik, hogy melyik az az időpont, amikor ezt a leadást 
meg tudják valósítani. A másik fontos kötelezettsége a képviselő-testületnek, illetve a 
bizottsági tagoknak a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezés, 
melyre vonatkozóan részletes tájékoztatást adtak írásban, amit mindenki részére 
megküldtek. Ebben tételesen leírták, hogy mi a módja, hol, hogyan, meddig kell 
kezdeményezni. Év végéig kell igazolni a képviselő-testület felé, hogy mindenki felvetette 
magát ebbe az adatbázisba. Nyilván, az előző ciklusban is tisztséget viselő, illetve 
képviselő-testületi tagsággal rendelkezők esetében az továbbra is él, amennyiben nem 
törölték az adatbázisból, tehát ez esetben nem kell megismételni. Azoknak van 
kötelezettsége a felvételre, akik jelenleg nem szerepelnek benne, vagy kikerültek onnan, 
ezért ismételten nyilvántartásba kell vetetni magukat. Fontos dolog még, hogy képzésen 
is részt kell venni a képviselőknek. A Kormányhivatal még nem jelölt ki képzési 
időpontokat, erre vonatkozóan, amennyiben információval fognak rendelkezni, 
természetesen mindenkit értesíteni fognak írásban és szóban is a legfontosabb határidős 
kötelezettségekről. 
 
Ezt követően, - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
             118/2019.(XI.07.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők jogairól és 
kötelezettségeiről, az összeférhetetlenségi és méltatlan-sági 
szabályokról, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségről 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a 
helyi önkormányzati képviselők tájékoztatásáról szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzati képviselők jogairól és kötelezettségeiről, az 
összeférhetetlenségi és méltatlansági szabályokról, továbbá a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló előterjesztést 
megtárgyalta és azt tudomásul vette. 

 
Határidő: - 
Felelős:  - 
Értesül:  - 

 
 
Napirend után Molnár Oszkár polgármester  - elmondja, hogy mindenki tudja, hogy 
Edelényben október 13-án egy új választási rendszer alapján történt a szavazás, mivel 10 
ezer fő alá csökken a lakosság lélekszáma, és emiatt megszűntek az egyéni 
választókerületek. Emiatt most már a különböző városrészeken lakó edelényi polgárok 
egyéni képviselőikhez nem tudnak fordulni, ezért azt kéri a képviselőktől, akik közfeladatot 
látnak el, hogy az Edelényi Városi Televízióban, az önkormányzat honlapján, illetve az 
önkormány Facebook-ján mindenki tegye közzé a telefonszám elérhetőségét, hogy ha a 
lakosságnak bármiféle problémája adódik, bárkit meg tudjon keresni a képviselők közül. 
 
Ezek után -  mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a képviselők munkáját és  a 17:00 órára összehívott rendkívüli ülést bezárta. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Molnár Oszkár            Dr. Vártás József 
polgármester                     jegyző 

 

 


