EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. október 28-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott alakuló nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2019. október 13. napján
megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának
eredményéről.
2./ Megbízólevelek átadása, az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
3./ Polgármesteri program ismertetése.
4./ Polgármester illetményének megállapításáról
E d e l é n y, 2019. október 28.

Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. október 28-án
megtartott alakuló ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Bakó Gyuláné, Fischer Ferdinánd, Juhász
Andor Józsefné, Loj Balázs, Malinkó Péter, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Dr.Szabó Melinda képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr. Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztály vezetője
Dr.Harcsa Attila Helyi Választási Bizottság elnöke
Jegyezőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti az alakuló ülés résztvevőit, az Edelényi Városi
Televízió nézőit. Megkéri a jelenlévőket, hogy álljanak fel, és énekeljék el a Himnuszt.
A Himnusz után felkéri Dr.Harcsa Attilát, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy
ismertesse a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választásának végleges jogerős eredményét.
Dr.Harcsa Attila Helyi Választási Bizottság elnöke elmondja, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a
továbbiakban: Övjt) 3. §-a értelmében „A települési önkormányzat képviselő-testülete
és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell
meghatározni.”Tekintettel arra, hogy a 2019. január 1-jei állapot szerint Edelény város
lakosságszáma 10.000 fő alá csökkent, ezért az Övjt. 4. § d) pontja szerint „a 10.000
vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy
választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 10000 lakosig 8 fő.„ azaz Edelény
városban a képviselő-testület megválasztható tagjainak száma 8 fő volt.
A polgármester választás az alábbiak szerint alakult:
3 polgármesterjelölt indult az idei választásokon; Molnár Oszkár független jelölt, Borza
Bertalan független jelölt, Fischer Ferdinánd független jelölt. Molnár Oszkár 2.222
(49,3%) érvényes szavazatot kapott, Borza Bertalan 344 (7,63%) érvényes
szavazatot kapott, Fischer Ferdinánd 1.941 (43,07%) érvényes szavazatot kapott.
Az önkormányzati képviselők megválasztása az alábbiak szerint alakult:
28 jelölt indult a választásokon:
Loj Balázs
Dr. Szabó Melinda
Káli Richárd
Antal Pál
Malinkó Péter
Fischer Ferdinánd
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Tóth Attila (1958)
Bakó Gyuláné
Sztankóné Sándor Ibolya
Magyar Árpádné
Zakhar Balázs
Görgei Gyula
Virág Tamás
Tóth Attila (1972)
Béres Tibor
Gajdos Győző
Lázár István

Gagyi Rozália
Vágó Tibor
Fazekas Péter
Borza Bertalan
Juhász Andor Józsefné
Horváth János
Kótai József
Vattay Béla
Korbély Györgyi Katalin
Tiszolczki Lászlóné
Dr. Papp Kálmán

A bejutott képviselők az alábbiak:
Virág Tamás
Fischer Ferdinánd
Loj Balázs
Dr. Szabó Melinda
Malinkó Péter
Sztankóné Sándor Ibolya
Bakó Gyuláné
Juhász Andor Józsefné

civil összefogás képviseletében
független képviselőjelölt
a FIDESZ-KDNP jelöltje
a FIDESZ-KDNP jelöltje
független képviselőjelölt
független képviselőjelölt
független képviselőjelölt
civil összefogás képviseletében

1.668
1.649
1.551
1.543
1.329
1.319
1.273
1.211

Összességében elmondható, hogy a választáson a részvételi arány 58,97%-os volt.
Jogorvoslat az eredmény ellen nem érkezett. Ezúton szeretne gratulálni mindenkinek az
elnyert megbízatáshoz, sok sikert kíván a 2019-2024 közötti ciklusra.
Polgármester elmondja, hogy a CLXXXIX. törvény 28.§ (2) bekezdése alapján az
önkormányzati képviselők a képviselő-testület alakuló ülésén esküt tesznek, és erről
okmányt írnak alá.
Ezek után felkéri Dr.Harcsa Attilát, a Helyi Választási Bizottság Elnökét a megbízólevelek
átadására, valamint az eskü kivételére a képviselőktől és a polgármestertől.
Dr.Harcsa Attila Helyi Választási Bizottság elnöke a megbízólevelet a képviselőknek és
a polgármesternek átadta, az esküt kivette, az esküokmányt aláírták.
Molnár Oszkár polgármester bejelentette, hogy ezzel megalakult az önkormányzat
új képviselő-testülete. Mindenki nevében megköszönte a Helyi Választási Bizottságnak a
választáson nyújtott munkáját és segítségét, és jó egészséget kívánt.
Dr.Harcsa Attila Helyi Választási Bizottság elnöke jó munkát, sok sikert és jó
egészséget kíván polgármester úrnak és a képviselő-testület tagjainak.
Molnár Oszkár polgármester ezek után megállapítja, hogy a képviselő-testület 8
fővel határozatképes, a 9 főből 8 fő van jelen. Szavazásra teszi fel az alakuló ülés
napirendi pontjainak elfogadását. Kéri, hogy aki egyetért a meghívóban szereplő
napirendi pontok tárgyalásával, az szavazzon.
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A Képviselő-testület a napirendek tárgyalását – 8 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:
1./ Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2019. október 13. napján
megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának
eredményéről.
2./ Megbízólevelek átadása, az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele.
3./ Polgármesteri program ismertetése.
4./ Polgármester illetményének megállapításáról
3./ Napirendi pont tárgya:
Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: polgármester
Molnár Oszkár polgármester: Szokták mondani, hogy aki nem ismeri a múltat, az nem
érdemli a jövőt, és ő ezt most szeretné úgy módosítani, hogy a múlt ismerete nélkül
együtt közösen nem biztos, hogy tudnak jövőt építeni. A választási kampány során
minden egyes jelölt, legyen az polgármester, akár képviselőjelölt, mindenki teljesen
egyértelműen a város további fejlesztését tűzte zászlajára, illetve programjába. Nyilván
mindannyiuknak ez a célja. Röviden szeretné emlékeztetni a tisztelt képviselőtársait, és
Edelény város lakóit, hogy ha csak az elmúlt 10 esztendőt nézik, akkor Edelény egy
nagyon jelentős fejlődésen ment keresztül. Ezt nem ő mondja, hanem aki a városban
él, és akár elköltözött a városból és hazajár néha, illetve azok a turisták is, akik
Edelénybe látogatnak. Nem adta össze a 10 év azon fejlesztéseit, amik a városba
érkeztek, de nagyon sokszor elmondta, és most is elmondja, hogy ne csak abban
mérjék le kizárólag a fejlesztéseket, amire az önkormányzat pályázott, illetve, amit az
önkormányzat különböző hitelfelvételekből fejlesztésre biztosított, hanem sorolják ide
ugyanúgy az állami fejlesztéseket is, mivel Edelényben valósultak meg. Egész
nyugodtan vegyék bele a Miskolci Egyházmegye által a városba hozott fejlesztéseket, az
egészségügy fejlesztését, amik részben állami, részben európai uniós forrásokból
valósultak meg, és ugyanígy az Edelényi Járási Hivatal által végzett fejlesztéseket,
felújításokat, amelyeknek eredményeként, nyugodtan elmondhatják, hogy Edelény az
elmúlt évtized fejlesztési szakaszában gyakorlatilag egy olyan várossá vált, ahol minden
egyes intézményük - két kivétellel – felújításra került. Ez a két önkormányzati tulajdonú
intézmény a Mátyás Óvoda és Bölcsődének a lapos-tető épülete, ahol a bölcsődei
csoportok helyezkednek el, illetve a Bányász Klub épülete. Mindkettőre elnyert pályázati
forrással rendelkeznek, mindkettőre a támogatási szerződés alá van írva, és a jövő
esztendőben mindkettő épületet fel fogják újítani. Folytatják majd azokat a
fejlesztéseket is, amelyekre megnyert pályázati forrással, illetve aláírt támogatási
szerződéssel rendelkeznek. Ilyen az ipartelep, a szociális város-rehabilitációs pályázat, a
már említett Mátyás Óvoda és Bölcsőde épület lapos-tető felújítása, illetve a turisztikai
fejlesztés; hogy csak a legnagyobbakat említse azokból a fejlesztésekből, amelyek a
közeljövőben fognak megvalósulni.
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Néhány gondolatot szeretne elmondani a kampánnyal kapcsolatban is. Különböző
szlogeneket hallottak egyik, másik oldalról.
Szeretne most nyilvánosságra hozni valamit, amit a választás előtt nem hozott
nyilvánosságra, hogy Edelényben 10 nappal a választás előtt Magyarországon az egyik
legnagyobb közvélemény-kutató intézet felmérésében készült egy közvélemény-kutatás
(Nézőpont Intézet), amely közvélemény-kutatás, már akkor egyértelműen
alátámasztotta, hogy nem igaz az, hogy Edelény változást akar. Csak a vezetői
összefoglalót szeretné ismertetni, amit bárkinek megmutat. A vezetői összefoglaló a
következő: ”Az edelényiek elégedettek a város helyzetével (66%), de nagyon magas,
86% azok aránya, akik szerint jobban is fejlődhetne. Ennek akadályaként nem a
polgármestert jelölték meg, 14% csupán, akik szerint ő az akadálya. A munkájával több
mint háromnegyedük, 77% elégedett, és közel kétharmaduk, 64% szeretné is, hogy
maradjon jelenlegi pozíciójában. Egyelőre tehát nem várható polgármester-váltó
hangulat Edelényben. Molnár Oszkárt találják a legalkalmasabbnak a választópolgárok a
polgármesteri címre, esetében 74%, Fischer Ferdinánd esetében 40 %, Borza Bertalan
esetében pedig csupán 24% ez az arány. Az edelényiek pontosan egyharmada szerint
senki sem tudná Molnár Oszkárnál jobban vezetni a várost, 46%-uk nem ért egyet az
állítással. Mindez azt erősíti, hogy a jelenlegi polgármester leváltására nem Fischer
Ferdinánd és Borza Bertalan a potenciális jelöltek. Alátámasztja ezt az is, hogy a három
jelölt közül messze a jelenlegi polgármester a legismertebb, 100%, és a legnépszerűbb
politikus (70%-kal). Mindhárom jelöltet többségében függetlennek tekintik, Molnár
Oszkárt a válaszadók egyharmada a Fideszhez is köti. A 2014-es választáshoz hasonló
részvétel esetén még az akkor elért eredménynél is jobbra számíthat a jelenlegi
polgármester, ugyanis a biztos szavazók körében 47%-on áll, mindemellett a 28%-nyi
rejtőzködő szavazóval is számolni kell. 10-ből 6 ember (59%) szerint Molnár Oszkár
fogja megnyerni a polgármester választást. A kampányt kevésbé látják aktívnak, amit
az mutat, hogy 53% nem tudja megítélni, hogy melyik jelölt a legaktívabb.”
Tulajdonképpen ez a közvélemény-kutatás szinte milliméterre belőtte a választás
eredményét, viszont 49,3 %-ot ért el, és itt 47%-ra taksálta a polgármester-választás
várható eredményét. Egyébként később hozza a várható részvételi arányt, de
gyakorlatilag pontosan belőtte, az 59% be is jött. Azt is elmondta, hogy valamivel
magasabb lesz a részvételi arány a választáson az 5 évvel ezelőttitől. Tehát egyáltalán
nem volt váltó hangulat a városban, nyilván néhányan nagyon szerették volna, hogy
váltás történjen, de az edelényiek egy kicsit másként gondolták. A jövővel kapcsolatban
szokták mondani, hogy fátylat a múltra. Tehát ő fölajánlja mindenkinek, hogy felejtsék
el, ami történt, szívesen dolgozik együtt bárkivel Edelény városnak a fejlesztése
érdekében. Azt gondolja, közös cél, hogy a város tovább fejlődjön. Nyilván, ha egy
szekeret egyik és a másik végén is húznak, akkor helyben fog maradni, de ha mindenki
a szekér mögé áll, és mindenki a szekérrudat húzza, vagy hátulról tolja, akkor ez a
szekér haladni fog. Ezt teljesen komolyan gondolta a maga részéről, és még egyszer
mindenkinek fölajánlja az együttműködését, és mindenkitől várja azt, hogy a város
érdekében olyan fejlesztési javaslatokkal álljon elő, amelyek szerinte hiányoznak ebből a
városból. Rendkívül összetett egy város vezetése, és rendkívül összetett egy város
költségvetése, és nyilván a város költségvetése a polgármester irányításával készül, és
azért mindig mérlegelnie kell, hogy az adott forrásból mire költsön a képviselő-testület,
mire adja a forrásokat.
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Mivel az előző esztendőkben volt néhány olyan beruházás a városban, amelyhez
kénytelenek voltak hitelt felvenni, és itt az uszodát említené először, amit a magyar
állam megépített, de az önkormányzatnak az összes többi „hozzávalót” meg kellett
megvalósítani; parkolót, kerítést, átemelőt és egyéb apróbb dolgot, és erre nekik
néhány évvel ezelőtt fel kellett venni 120 millió forint hitelt. Nyilván a hitelképessége
nem véges az önkormányzatnak, és ezért nem nagyon volt lehetőség arra, - mivel
pályázati forrás sem nagyon akadt, - hogy az aránylag rossz állapotban lévő,
önkormányzati tulajdonba és kezelésben lévő utakat felújítsák, de ugyanez vonatkozik a
járdákra is. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület munkájának az egyik célja kell,
hogy legyen a következő években, hogy a városban a lehető legtöbb helyen, ahol
rosszabb állapotban vannak az útjaik, járdáik, ezeket tudják majd felújítani. Az iparűzési
adóbevételük elég komoly mértékben befolyásolja azt, hogy mennyi fejlesztési forrással
rendelkeznek egy adott esztendőben. Az elmúlt években az iparűzési adóbevételük
relatíve jelentős mértékben növekedett, ez több mint 20%-os növekedést jelent, hiszen
az adóbevétel néhány évvel ezelőtt 120 millió forint körüli volt, ez a szám az elmúlt
évben már 160 millió forint volt. Igen, hallották a kampányban azt is, hogy már régen
meg kellett volna valósítani az ipartelepet. Ez volt az első olyan pályázati kiírás ipari
park, ipartelep megvalósítására, amely 100%-os finanszírozású volt, mert az eddigi
ipartelep pályázatok nem voltak 100%-os finanszírozásúak. Az edelényi
önkormányzatnak nem lett volna lehetősége, hogy ezekre a kiírásokra pályázzon,
egyébként is sokkal szigorúbbak voltak a feltételek, sokkal nagyobb területet kellett
volna bevonni, hogy ezt sikeresen meg tudják pályázni. Néhány hónapon belül, vagy
egy éven belül befejeződnek az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények
felújítása, ezért egy másfajta fejlesztési pályára kell állítani Edelény városát. Az
előzőekben említette már az utak, járdák felújítását, de szeretnék a Borsod ABC-nél a
körforgalom kialakítását megvalósítani, ami nagyon fontos Edelény közlekedésbiztonsága szempontjából, és a városlakók idegrendszerének megóvása szempontjából,
hiszen reggelente és délutánonként nagyon nagy a forgalom ennél a T-elágazásnál.
Megemlítette a Bódva-hidat is azzal a kitétellel, hogy maga a Bódva-híd és magának a
védőgátnak a megerősítése kizárólag állami feladat, tehát ehhez az önkormányzat nem
nyúlhat hozzá. Az önkormányzatnak van egy érvényes építési engedélye egy új Bódvahíd megépítésére, kiviteli tervekkel rendelkeznek, amelyet a Nemzeti Közútkezelő
Nonprofit ZRt. készíttetett el néhány évvel ezelőtt. Sajnos néhány évvel ezelőtt a 20172021 közötti közútfejlesztési kormányprogramba nem került be az edelényi Bódva-híd
megépítése, de nagyon reméli, hogy 2021-től kezdődő következő felújítási ciklusba
bekerül. Annál is inkább bizakodó, mert 17 éve polgármestere Edelénynek, és 2002-től
gyakorlatilag úgy telt el a 4 ciklus, hogy a mindenkori kormány ellenzékiként kezelte.
2002 és 2010 között a szocialista kormány időszakában, majd 2010-től függetlenként
politizált, és a jelenlegi kormány is ellenzékiként könyvelte el, ennek fényében azt hiszi,
hogy rendkívüli az a fejlődés a városban, amit sikerült megvalósítani, és annak
fényében, hogy a Fidesz támogatásával lett polgármester, nagyon bízik abban, hogy
Edelényben a kormány támogatásával és segítségével újabb komoly fejlesztések
indulhatnak el. Természetesen, amennyiben az új Bódva-híd megépül a városban, akkor
az úttest lényegesen magasabb lesz, mint a jelenlegi, közel 1,5 m-rel magasabban fog
elhelyezkedni, és alapvető, hogy a védműhöz is hozzá kell majd nyúlni. Ez a két dolog
akkor következhet be, és csak és kizárólag abban az esetben, ha az éppen aktuális
magyar kormány a programjában előtérbe helyezi ennek a megvalósítását.
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A Sport- és Szabadidőközpontról néhány gondolatot szólva elmondja, hogy rengeteg
minden megvalósult, és nagyon sok minden szolgálja most már főleg az edelényi
diákok, és családok szabadidejének eltöltését. Ami nagyon hiányzik, az egy
sportcsarnok, főleg azért, mert a Szent János Gimnázium tanulóinak nem áll
rendelkezésre megfelelő tornaterem, mindemellett évről-évre növekszik a tanulók
létszáma, ami örvendetes. Ez az egyik oka, amiért nagy szükség lenne egy
sportcsarnokra, és természetesen a másik oka, hogy a város lakóinak sportolási
lehetőségét szolgálja. Igazából a városban nincs akkora terem, ahol egy komoly
rendezvényt meg tudnának tartani. A legnagyobb terem, ami van, az a Művelődési
Központ nagyterme, ahol, ha 300-an vannak, meg sem lehet mozdulni. Tehát ezt egy
nagyon fontos dolognak tartja, de nagyon fontosnak tartja a lakáskérdést is, ami
Edelényben egyre égetőbb. Ezzel kapcsolatban a jövőben a képviselő-testület részére
javaslatokkal fog élni, hogy hogyan, milyen módon tudnák orvosolni a problémákat, és
nemcsak a szociális típusúakat, hiszen rengeteg fiatal van Edelényben, akik jönnek
hozzá folyamatosan, hogy albérletet keresnek arra az időre, amíg nem tudják saját
otthonukat megteremteni. Edelényben az elmúlt 2-3 esztendőben gyakorlatilag azt lehet
mondani, hogy majdnem sikerült megállítani a népességfogyást. Azt lehet mondani,
hogy az építési telkek egy-két kivétellel már elfogytak, ezért a közeljövő legkomolyabb
feladatának tartja azt, hogy a városban egy olyan területet tudjanak kijelölni, és majd
közművesíteni, ahol új építési telkeket tudnak kialakítani, mert elég jelentős az igény
jelenleg is. A civil szervezetekkel kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy
ugyanúgy, mint ahogy az előző képviselő-testületek, támogatták a civil szervezeteket,
de nyilván át kell gondolni, hogy mit tart elsődlegesnek a képviselő-testület. Úgy
gondolja, őszintén be kell vallani, hogy nagyon bőkezűen támogatták a
civilszervezeteket, ami természetesen nagyon helyes. Viszont a bevezetőjében
elmondta, hogy a fejlesztési forrásaik gyakorlatilag az iparűzési adóbevétel függvénye,
és a civilszervezetek támogatása is ebből a forrásból történik. Tehát ezen majd el kell
gondolkozni a képviselő-testület tagjainak, hogy hogyan tovább, maradjanak ilyen
szinten, vagy valamelyest csökkentsék, bővítsék, és akkor mit hagyjanak el helyette,
vagy ha esetleg picit szűkítenek, akkor hová csoportosítsanak több pénzt ezekből a
lehetőségekből, amelyek rendelkezésükre állnak.
Végezetül a fejlesztésekkel kapcsolatban, amit most még nagyon nagy problémának lát
a városban, hogy a Művelődési Központ egyre rosszabb statikai állapotba kerül, amelyre
minél hamarabb megoldást fog keresni, azt meg kell jegyezni, hogy felújításának nincs
értelme, mert drágább lenne. Az épület gyakorlatilag egy energiafaló épület, amelyet
nem lehet hőszigetelni, egyszerűen nem tudnak hozzányúlni, mivel a tervező nem
engedi, ez az ő szellemi terméke, és azt a külső megjelenést, amit ő annak idején
megálmodott, a hőszigeteléssel teljesen megváltoztatnák. Tehát nagyon komoly feladat
lesz az elkövetkezendő időkben, hogy egy új Művelődési Központra forrás tudjanak
szerezni akár pályázat útján, akár a magyar kormány támogatásával.
Programismertetőként ennyit kívánt elmondani. A következő esztendőkre mindenkinek
jó munkát kíván és sikeres együttműködést a város további fejlődése érdekében.
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4./ Napirendi pont tárgya:
Polgármester illetményének megállapításáról
Előadó: jegyző
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 139./ sorszám alatt.)
Molnár Oszkár polgármester a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét,
majd felkéri jegyző urat a napirend ismertetésére.
Dr.Vártás József jegyző: Az előterjesztésben összefoglalták a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket idézve, illetve mögé számokat is rendelve. Gyakorlatilag az
önkormányzati törvény a képviselő-testület feladatává teszi, hogy az egyébként
jogszabályban rögzített mértékek alapján kiszámított polgármesteri illetményt, illetve
költségtérítését összegszerűen megállapítsa. Ebben a tekintetben a képviselőtestületnek gyakorlatilag mozgástere nincs, annyi a hatásköre, hogy összegszerűen
állapítsa meg a polgármester illetményét és költségtérítését. Az előterjesztést, ha
elolvassák, a lakosságszám csökkenésével arányosan a következő kategóriába lépett
egyet vissza, úgy hogy a polgármester illetménye és költségátalánya is csökkent.
Molnár Oszkár polgármester a határozati javaslatot szó szerint ismerteti.
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati
javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 8 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 8
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
108/2019.(X.28.) 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:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) Molnár Oszkár főállású
polgármester illetményét 2019. október 13. napjától
bruttó 598.300,- Ft-ban (azaz: ötszázkilencvennyolcezerhárom-száz forintban) állapítja meg.
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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
89.745,- Ft (azaz: nyolcvankilencezer-hétszáznegyvenöt
forint) költségtérítésre jogosult
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: Pénzügyi Osztály

Molnár Oszkár polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel,
vélemény nem volt – megköszönte a képviselők részvételét és az alakuló ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr. Vártás József
jegyző
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