EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT, ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS
SZAKÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2012. december 20-án megtartott együttes rendkívüli nyílt ülésének

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

TÁRGYSOROZAT

1./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás elfogadásáról
2./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának elfogadásáról

E d e l é n y, 2012. december 20.

Hornyákné Szilasi Melinda
Abod Község Önkormányzat
körjegyzője

Vártás József
Edelény Város Önkormányzat
jegyzője
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Városi Önkormányzat, Abod Község Önkormányzat és
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.
december 20-án megtartott együttes rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula,
Magyar Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester,
Sztankóné Sándor Ibolya, Vattay Béla alpolgármester,
Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Baricska Jánosné, Korbély Györgyi Katalin,
Lázár István képviselők
Abod Község Képviselő-testülete részéről:
Restyánszki Gábor polgármester, Bartus Gábor, Fekete
Józsefné, Zsemkó János képviselők
Igazoltan távol: Berkes László képviselő
Szakácsi Község Képviselő-testülete részéről:
Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester, Molnár Istvánné,
Kristóf Piroska, Indre János képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt Edelény Város Önkormányzata részéről:
Vártás József jegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály és Okmányiroda vezetője
Tanácskozási joggal jelen volt Abod Község Önkormányzata részéről:
Hornyákné Szilasi Melinda körjegyző

Molnár Oszkár polgármester köszönti az együttes rendkívüli ülés résztvevőit, majd
megállapítja, hogy Edelény Város Önkormányzat részéről a 11 fős Képviselőtestületből 8 fő jelen van, Abod Község Önkormányzata részéről az 5 fős Képviselőtestületből 4 fő jelen van, Szakácsi Község Önkormányzata részéről a 4 fős
Képviselő-testület teljes létszámmal jelen van, így az együttes rendkívüli ülés
határozatképes.
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Ismerteti az együttes rendkívüli ülés napirendi pontjait. A napirendi pontokhoz
módosító javaslatot tesz, mely szerint a kiküldött meghívóban 292./ sorszám alatt
szereplő „Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszüntető
okiratának elfogadásáról” c. előterjesztést az együttes testületi ülés ne tárgyalja.
Bizottsági ülésen merült fel, hogy logikai szempontból ne elsőként tárgyalják, illetve,
hogy ezt csak az edelényi képviselő-testületnek kell tárgyalnia a következő ülésén.
Ezt követően megkérdezi mindhárom képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
Képviselő-testületek tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Molnár Oszkár polgármester a módosító inditvánnyal együtt javasolja az együttes
rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli együttes ülés
napirendi pontjaira tett módosító javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag, Abod
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyhangúlag,
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
277/2012. (XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
91/2012. (XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
37/2012. (XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli együttes ülés napirendi pontjainak
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Abod
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szakácsi
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli
együttes ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:
1./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és
fenntartásáról szóló megállapodás elfogadásáról
Előadó: polgármester
2./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
elfogadásáról
Előadó: polgármester
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Vártás József jegyző jelzi, hogy egy problélmát kell elhárítaniuk, amely nélkül nem
tarthatnának törvényesen együttes rendkívüli képviselő-testületi ülést. Probléma,
hogy Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete törvényességi
szempontból nincs képviselve az ülésen. A Kormányhivatallal egyeztetett, és egy
ügyrendi határozatot kellene hozni, konkrétan arról kellene szavaznia Szakácsi
Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy Vaktor László körjegyző távollétében, mivel nem jelent meg az ülésen, és helyettesítéséről nem gondoskodott, meghatalmazzák őt, mint Edelény Város Önkormányzat jegyzőjét, hogy képviselje
Szakácsi Önkormányzat Képviselő-testülete tekintetében is a törvényességet, hogy
le tudják folytatni az együttes rendkívüli képviselő-testületi ülést.
Molnár Oszkár polgármester felkéri Feketéné Bisztrán Ilonát, Szakácsi község
polgármesterét, hogy képviselő-testületével szavaztassa meg, hogy elfogadják-e a
javaslatot.
Feketéné Bisztrán Ilona Szakácsi község polgármestere szavazásra bocsátja az
előbbiekben ismertetett javaslatot.
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot –
határozathozatal nélkül - 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, miszerint Vaktor
László körjegyző távolléltében Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tekintetében a törvényességet Vártás József Edelény Város Önkormányzat jegyzője
képviselje.
1./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 293./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal
tárgyalták a csatlakozási lehetőséget több település vonatkozásában. Emlékezete
szerint Lak, Balajt, Ládbesenyő is szóba került. Kérdése, hogy ezek a települések
miért döntöttek úgy, hogy nem Edelényhez csatlakoznak.
Molnár Oszkár polgármester megjegyzi, hogy erre a kérdésre nem tud válaszolni.
Lak részéről egy dolog történt, amit el is mondott az egyik képviselő-testületi ülésen,
hogy előtte néhány perccel futott össze a hivatal előtt a laki polgármester úrral, aki
annyit mondott, hogy szeretne jönni hozzá tárgyalni. Ennyi volt. Balajt polgármestere
többször járt nála, első pillanattól kezdve elmondta, hogy nincs kialakult véleményük,
tehát Lak és még 9 település próbálkozik létrehozni egy közös hivatalt, illetve
Szendrőlád is megkereste őket közös hivatal létrehozásával kapcsolatban. Végülis
osztottak, szoroztak, hogy melyik település miként jár jobban finanszírozás
szempontjából. Itt is tisztában voltak azzal, hogy Balajt és Ládbesenyő úgy jár
jobban, ha Szendrőláddal hoz létre közös hivatalt. Nyílván teljesen ésszerű döntés
született a másik két önkormányzat részéről ebben a témában.
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Tudomása szerint Lak Borsodszirákkal fog társulni közös hivatal létrehozására és
még jónéhány település.
Ezt követően – mivel kérdés, vélemény nem volt – kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsági ülésen
elég hosszasan tárgyalták ezt a napirendi pontot, ami a következő napirendre is
vonatkozik, és az az állásfoglalása a bizottságnak, hogy 2013. február 15-ig térjenek
vissza erre a kérdésre.
Molnár Oszkár polgármester kéri elnök urat, hogy fejtse ki, miért jutott erre az
álláspontra a bizottság.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy több
megválaszolatlan kérdés van, olyan, mint a finanszírozási kérdés, másrészt nincs
még költségvetésük, de a többi önkormányzatnak sincs, nem ismernek számokat.
Tehát ilyen kérdések merültek fel, és nem tudtak állást foglalni sem a csatlakozás
mellett, sem ellene, ezért mondták azt, hogy a későbbiekben térjenek erre vissza, ha
minden számot, főleg a költségvetési számokat ismerni fogják.
Molnár Oszkár polgármester kéri, hogy a polgármestereket, illetve a képviselőtestületek tagjait, mondják el véleményüket, kérdéseiket a témával kapcsolatban.
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen
meghallgatta a pro és kontra érveket amellett és az ellen, hogy közös önkormányzati
hivatalt létrehozzanak-e a jelenlévő Szakácsi és Abod önkormányzatával. Ehhez a
témához csak annyit kíván hozzáfűzni, hogy Budapesten miniszterelnök úr miből
gondolja azt, hogy Edelényben nem olvasnak nyugatról érkező híreket, akár még
idegen nyelvű híreket is. Nem megerősített hírek, viszont Magyarországon egy
másodpercre sem volt hallható az a hír, de nyugaton magasan arról zengnek a
híradások, hogy az amerikai bankok akkora nyereségre tettek szert ez év végére,
mint a válság előtti két évben, annak a kétszeresére, ha túl nem szárnyalták. Az
amerikai bankoknak a jó vagy a rossz működésének eredményei egészen gyorsan
hatnak az európai bankokra, az európai bankok pedig azonnali hatással vannak a
magyarországi bankokra. Az előterjesztés egyik pontjában is olvasható, hogy csupán
gazdasági szempontok vezérelik ezt a közös önkormányzati hivatal létrehozását.
Hogyha most már a bankoknak menni fog, akkor reméli, hogy a gazdaság
megélénkül. Most óriási erőfeszítéssel és rengeteg energiát belefektetve
összevonják ezeket az önkormányzatokat, utána pedig megint lesznek feltételek,
amelyek lehetővé teszik, hogy újra szét kell válniuk az önkormányzatoknak.
Meglátása szerint, ha a közös összevonás után szétválnak, akkor megintcsak az
önkormányzatok közötti vitát fogják bővíteni ezek a problémák, mert ha szétválnak
nagyon sok probléma, gond adódik, ahol már viszont elszámolnivalója lesz az
önkormányzatoknak. Amellett van, hogy egy kicsit halasszák ezt a döntést, hátha
konkrétabbat, biztosabbat fognak tudni, hiszen pl. az iskolák államosításával
kapcsolatban is nagyon sok bizonytalanság lépett fel, és aztán mindig világos volt,
hogy az önkormányzatnak rá kell fizetnie, és tulajdonképpen rosszul jön ki ebből a
dologból. Higgadtságra, türelemre és megfontoltságra kéri a képviselő-testületet.
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Molnár Oszkár polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy január 1-jétől a magyar
közigazgatás gyökeresen átalakul. Az átalakítás leglényegesebb eleme a járások,
illetve a járási hivatalok létrehozása sok-sok mással egyetemben, és gyakorlatilag a
kistérségek megszüntetése, még ha nincs is kimondva, hogy meg kell szűnnie, de
nulla forint finanszírozást fognak kapni január 1-jétől a kistérségek a központi
költségvetésből. Tehát ez gyakorlatilag a megszűnésükhöz vezet előbb-utóbb,
viszont most még azért nem szűnhetnek meg a kistérségek, mert olyan elnyert
pályázataik vannak és olyan futó projektek, amelyeknek van vállalt határideje, tehát
hogy meddig kell tovább vinni ezeket a pályázatokat. Van olyan pályázata az
Edelényi Többcélú Kistérségi Társulásnak, amely 2017-ben zárul le. Ezt csak azért
mondta el, hogy érzékeltesse, hogy totál káosz uralkodik ma a közigazgatásban is és
az élet egyéb területén is.
Jogszabály alapján január 1-jével közös polgármesteri hivatalokat kell létrehozni
olyképpen, hogy minimum 2000 fő kell egy-egy közös hivatal úgymond ellátási
területén. Ezért vannak nehéz helyzetben a kisebb települések, és ezért bóklásznak
össze-vissza, földrajzilag hihetetlen dolgokat produkálva, hogy ki, hová fog tartozni
ezután. Ezzel kapcsolatban több probléma van a járási hivatalok létrehozásával
egyidejűleg a finanszírozás oldalán, mert a magyar kormány arra kényszeríti az
önkormányzatokat, hogy egy drasztikus létszámleépítést hajtsanak végre. Azt
gondolja, hogy minden település érzi ezt, érzik az ott dolgozó jegyzők, a
köztisztviselők is, akkor, amikor ebben a térségben semmiféle lehetősége nem lesz
senkinek az elhelyezkedésre. A bizottságok véleményét, álláspontját kristálytisztán
érti, és még azt is mondja, hogy egyet is ért vele bizonyos szempontból, mert
elmondta, hogy káosz uralkodik a magyar közigazgatásban, és még a
Kormányhivatal sem tud a kérdéseikre választ adni. Megkérte a pénzügy osztály
vezetőjét, hogy tisztázza a kincstárral azt a kardinális kérdést, hogy a központi
költségvetésből az a 4.580 eFt, amely egy álláshely finanszírozásához lesz biztosítva
minden dologi kiadással együtt, és a létrehozandó közös hivataloknál gyakorlatilag
ez a szorzószám, hogy ebbe remélik nem értendő bele a polgármester tiszteletdíja
és nem értendő bele a falugondnok fizetése. Ez valóban kardinális kérdés, mert ha
ezt úgy gondolják „fent”, hogy ez beleértendő a finanszírozási költségbe, akkor ő is
azt mondja, hogy akkor nem tudják megcsinálni a közös hivatalt, mert nem lehet
belőle kijönni, nem fedezi ezt a részt. Azt is tudják, hogy a körjegyzőségeknek
legkésőbb 2012. február 28-ig meg kell szünniük, és tudják, hogy a polgármester
tiszteletdíja, illetve a falugondnok bére nem a körjegyzőség közös büdzséjéből kerül
kifizetésre, hanem az adott település önkormányzata fizette ezeket a tételeket. Ez
tisztázatlan, és ott tartanak, hogy a kincstárban ma senki nem vette fel a telefont, és
nem csak nekik nem veszik fel a telefont, hanem senkinek sem, mert nem tudnak
ezekre és a hasonló kérdésekre választ adni, akkor, amikor itt vannak év végén és
január 1-jén el kellene indulni ezzel az új rendszerrel, amelynek semmi értelme, és
amellyel olyan hihetetlen adminisztratív munkát zúdítanak a polgármesteri hivatalok
dolgozóira, ami ember feletti erőfeszítést igényel, hogy el tudják készíteni. Igaza van
alpolgármester asszonynak abban, hogy ennek az egésznek semmi köze nincs a
válsághoz, amit nem így kell megoldani, nem úgy, hogy a polgármesterre testálják
azt, hogy rúgja ki a dolgozóit.
Az edelényi képviselő-testület bizottságai részéről érkezett módosító javaslat,
miszerint 2013. február 15-ig döntsenek a közös hivatal létrehozásáról. Amiket eddig
elmondott, azok az okok, ami miatt egyetért ezzel az állásponttal.
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Ami miatt mégsem ért egyet, az az, hogy január 1-jével a költségvetési törvény
alapján az edelényi polgármesteri hivatalnak maximum 34 főre ad finanszírozást,
jelen pillanatban 64 fő dolgozik a polgármesteri hivatalban, és ezt ő oldja meg, mint
polgármester, de a 34 főben benne van a Szakácsi, illetve az abodi egy-egy fő is.
Vattay Béla alpolgármester elmondja, hogy a költségvetés gyakorlatilag még
képlékeny és sok minden nincs tisztázva és erre a megállapodásra úgy tudna
nyugodt szívvel szavazni, ha egy költségvetés is kerülne mellé és konkrétan az, hogy
a két község mit vállal a saját településén, illetve mit vállal az edelényi
önkormányzat. Kérdésként fogalmazódik meg, hogy az abodi, illetve a Szakácsi
polgármesteri hivatalt teljes mértékben ki fogja finanszírozni. A felsorolt feladatok
alapján be kell majd segíteniük is, itt is felmerül a kérdés, hogy ezeket ki fogja
finanszírozni.
Az edelényi önkormányzatnak ez mindenképpen többlet terhet jelent. Lényeges
szempont, hogy ha most elfogadják a csatlakozást, nincs visszaút egészen a
választásokig, hogy a megállapodást felbontsák. Ha van lehetőség rá, várják meg a
költségvetést, amelyből megismerik a sarokszámokat.
A kérdések egyeztetésére javasolja ügyrendi szünetet tartani.
Molnár Oszkár polgármester szintén javasolni fogja ügyrendi szünet tartását, viszont
el kívánja mondani, hogy abban az esetben, ha most nem hoznak döntést, és a
bizottságok javaslata alapján február 15-ig elnapolják a döntést, abban az esetben
január 1-jével Szakácsi Önkormányzata Borsodszirák közös polgármesteri
hivatalához fog kerülni, Abod pedig Szendrőládhoz a törvény erejénél fogva.
Ezt követően ügyrendi szüntetet rendel el.
Ügyrendi szünet után Molnár Oszkár polgármester elmondja, hogy az ügyrendi
szünetben próbáltak tisztázni egy-két pénzügyi kérdést, de ezeket igazából nem tudták
megtárgyalni, mivel pontos adatokat nem kaptak sem Abod, sem Szakácsi részéről.
Módosító javaslata az, hogy az „Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
és fenntartásáról szóló megállapodás elfogadásáról” című 293./ sorszámú előterjesztés
határozati javaslatában egyetlen egy pont legyen, nevezetesen az, hogy a képviselőtestületek 2012. december 28-án együttes ülésen tárgyalják újra. Addig a Pénzügyi
Osztály vezetője, a jegyző asszony tisztázzák a felmerült finanszírozási problémákat.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
A módosító javaslatot Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen
szavazattal egyhangúlag, Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4
igen szavazattal egyhangúlag, Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
278/2012. (XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének
92/2012. (XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
38/2012. (XII.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és
fenntartásáról szóló megállapodás elfogadásáról szóló
előterjesztés megtárgyalásának elnapolása
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Abod
Község
Önkormányzatának
és
Szakácsi
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás elfogadásáról” szóló előterjesztést 2012.
december 28-án rendkívüli együttes ülésén újratárgyalja.
Határidő: 2012. december 28.
Felelős: polgármester

Molnár Oszkár polgármester bejelenti, hogy a fenti döntéssel a 294./ sorszámú
előterjesztés, - amely Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
elfogadásáról szól - okafogyottá vált.
Ezt követően megköszönte a megjelenést, s a rendkívüli együttes ülést bezárta.

K.m.f.
Molnár Oszkár

Vártás József

Edelény város polgármestere

Edelény Város Önkormányzat
jegyzője

Feketéné Bisztrán Ilona

Restyánszki Gábor

Szakácsi Község polgármestere

Abod község polgármestere

Hornyákné Szilasi Melinda
Abod Község Önkormányzat körjegyzője
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