EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2010. október 9-én megtartott alakuló ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010. október 3. napján
megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának
eredményéről.
2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek
átadása.
3./ Polgármesteri program ismertetése.
4./ Molnár Oszkár polgármester illetményének megállapítása.
5./ A városi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
többször módosított 1/2007. (II.1.) számú rendelet módosításáról.
6./ Bizottsági tagok, valamint tanácsnok megválasztása.

E d e l é n y, 2010. október 9.

Dr.Csiszár Miklós
címzetes főjegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 9-én
megtartott alakuló ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,
Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar
Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, Vattay Béla, Virág Tamás
képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály,
Okmányiroda vezetője
Farkas László osztályvezető

Sztankóné Sándor Ibolya korelnök asszony köszönti az alakuló ülés résztvevőit, a
megválasztott egyéni önkormányzati képviselőket, a kompenzációs listáról bejutott
képviselőket.
Ezt követően a Himnusz közös eléneklésére kéri fel a jelenlévőket.
A Himnusz után Sztankóné Sándor Ibolya korelnök asszony megállapítja, hogy az
alakuló ülés határozatképes, mivel a 11 fős képviselő-testület tagjai közül – egy
képviselői mandátum betöltetlen -10 fő jelen van.
Korelnök ismerteti az alakuló ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1./ Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2010. október 3. napján
megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának
eredményéről.
Előadó: HVB elnöke
2./ Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek
átadása.
Előadó: HVB elnöke
3./ Polgármesteri program ismertetése.
Előadó: polgármester
4./ Molnár Oszkár polgármester illetményének megállapítása.
Előadó: jegyző
5./ Avárosi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló,
többször módosított 1/2007. (II.1.) számú rendelet módosításáról.
Előadó: polgármester
7./ Bizottsági tagok, valamint tanácsnok megválasztása.
Előadó: polgármester
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Ezt követően a javasolja az alakuló ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület az alakuló ülés napirendi pontjait 9 igen, 1 nem szavazattal
elfogadta.
1./ Napirendi pont tárgya:
Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás eredményéről.
Előadó: Választási Bizottság elnöke
Sztankóné Sándor Ibolya korelnök felkéri a Választási Bizottság elnökét a választás
eredményéről szóló tájékoztatója megtartására.
Takács Csaba Árpád a Helyi Választási Bizottság elnöke elmondja, hogy 2010.
október 3-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson
a jelöltállítás során négy polgármester jelölt volt Edelényben, az egyéni
választókerületekben pedig 59 képviselőjelölt nyilvántartásba vételére került sor. Öt
jelölőszervezet állított kompenzációs listát. A legtöbb jelöltet – 9 jelöltet – a 7-es és a
8-as egyéni választókerületben indították. A 8262 választójoggal rendelkelkező közül
szavazóként 5343 fő jelent meg, ami a választópolgárok 64,63 %-a. A jogorvoslati
kérelmek száma alacsonyabbnak mondható az eddigiektől. A bizottsághoz két
kifogást nyújtottak be, valamint egy fellebbezés érkezett. A HVB fellebbezéssel
támadott 116/2010. (X.3.) számú határozatát a Területi Választási Bizottság helyben
hagyta. A polgármester, a képviselők, valamint a cigány, lengyel és ruszin kisebbségi
önkormányzati választás érvényes és eredményes volt. A választási eredmény ellen
jogorvoslati kérelem nem érkezett a HVB-hez. A részvétel a 7-es számú
választókerületben volt a legmagasabb, ahol a választópolgárok 67,87 %-a járult az
urnákhoz. A választás napján rendkívüli esemény nem történt, tehát a Helyi
Választási Bizottság megállapításai alapján a végeredmény végleges. Az
eredményeket az alábbiakban ismerteti.
A polgármesteri választás eredménye:

Polgármester lett: Molnár Oszkár független jelölt.
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A 01. számú egyéni választókerült képviselőválasztás eredménye:

Képviselő lett: Sztankóné Sándor Ibolya Ildikó független jelölt
A 02. számú egyéni választókerült képviselőválasztás eredménye:

Képviselő lett: Csabai Gyula a Magyar Szocialista Párt jelöltje
A 03. számú egyéni választókerült képviselőválasztás eredménye:

Képviselő lett: Lázár István a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltje
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A 04. számú egyéni választókerült képviselőválasztás eredménye:

Képviselő lett: Németh András a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség jelöltje
A 05. számú egyéni választókerült képviselőválasztás eredménye:

Képviselő lett: Molnár Oszkár független jelölt
A 06. számú egyéni választókerült képviselőválasztás eredménye:

Képviselő lett: Antal Pál független jelölt
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A 07. számú egyéni választókerült képviselőválasztás eredménye:

Képviselő lett: Korbély Györgyi Katalin független jelölt
A 08. számú egyéni választókerült képviselőválasztás eredménye:

Képviselő lett: Magyar Árpádné független jelölt
A töredékszavaztok összesítését követően az alábbi kompenzációs listák jelöltjei
szereztek mandátumot:
1. Civil Összefogás Az Edelényi Változásokért – Dr. Pap Dezső József
2. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Baricska János Istvánné
3. „Túl az Óperencián” Edelényi Értelmiségiek a Jövő Nemzedékéért Egyesület
– Vattay Béla
Bejelenti, hogy Dr. Pap Dezső lemondott a képviselői megbízásáról, így a
mandátumot a kompenzációs listán soron következő – Civil Összefogás Az Edelényi
Változásokért Egyesület által jelölt - Virág Tamás tölti be.
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Bejelentette továbbá, hogy 2010. október 8. napján Németh András a 04. számú
egyéni választókerület megválasztott képviselője mandátumáról 2010. október 9.
napjával (mai nappal) lemondott.
A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. XCVI.
Törvény 2.§ d) pontja alapján az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a
lemondással.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L.
törvény 20.§ (5) bekezdése kimondja: „Ha az egyéni választókerületi képviselő
vagy a polgármester, főpolgármester megbízatása megszűnik, időközi választást
kell kitűzni.”
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 115.§ (1) bekezdése alapján:
„Az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes
választási bizottság tűzi ki. Az időközi választást a mandátum megüresedésétől
számított négy hónapon belülre, a képviselő-testület feloszlatása vagy feloszlása
esetén három hónapon belülre kell kitűzni. Nem lehet időközi választást tartani az
általános önkormányzati választások évében április 1-je és az általános választás
napja között. Az időközi választásra az általános választás szabályait kell
alkalmazni.”
Sztankóné Sándor Ibolya korelnök megköszöni a Választási Bizottság elnökének a
tájékoztatóját, és a bizottság valamennyi tagjánk az alapos, kitartó és önzetlen
munkáját.
2./ Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele, megbízólevelek átadása.
Előadó: HVB elnöke
Sztankóné Sándor Ibolya korelnök felkéri a Választási Bizottság elnökét, hogy az
önkormányzati képviselőktől és a polgármestertől az esküt vegye ki.
Takács Csaba Árpád Választási Bizottság elnöke felkéri az önkormányzati
képviselőket az eskü letételére.
Az önkormányzati képviselők az esküt leteszik, a megbízólevelet átveszik.
Takács Csaba Árpád Választási Bizottság elnöke ezt követően felkéri Molnár
Oszkár polgármestert az eskü letételére.
Polgármester az esküt leteszi, a megbízólevelet átveszi.
Takács Csaba Árpád Választási Bizottság elnöke gratulál a polgármesternek és a
képviselő-testület minden tagjának megválasztásukhoz, eredményes, jó munkát
kíván.
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Sztankóné Sándor Ibolya
polgármesternek.

korelnök

az ülés

további vezetését

átadja a

3./ Napirendi pont tárgya:
A polgármesteri program ismertetése.
Előadó: polgármester
Molnár Oszkár polgármester köszönti a városi televízió nézőit. Az első szava a
köszöneté, megköszöni Edelény város lakosságának, hogy ilyen fantasztikus nagy
részvételi arányban vettek részt október 3-án az önkormányzati választáson, amely
országosan is kiugró, ha a városok eredményét nézik. Természetesen személyesen
szeretné megköszönni a rá leadott közel 3000 szavazatot, amely rendkívül jól esett
számára. Ez a közel 3000 szavazat, amely a szavazáson résztvevők több, mint 56
%-ának az akaratát fejezi ki, a következő esztendőkre ez még több erőt ad ahhoz,
hogy a várost közösen, az új képviselő-testülettel, a polgármesteri hivatal
dolgozóival, intézmények vezetőivel, munkatársaival a lehető legnagyobb fejlődésen
tudják keresztül vinni. A polgármesteri programot ismertetve arról szólt, hogy 2010.
július 4. óta Edelényben egy új korszak kezdődött. Egy olyan hihetetlen mértékű
árhullám vonult le a Bódván, amelyet emberi erővel nem tudtak megfékezni, amely
maradandó nyomot hagyott úgy a város fizikai állapotában, mint a lelkekben. Úgy
gondolja, hogy a most megalakult képviselő-testület első és legnagyobb feladata
nem lehet más, csak és kizárólag az, hogy ezeket a károkat, amelyeket elszenvedtek
Edelény lakosai, az önkormányzati intézmények, utak, közüzemi csatornák, ezeket a
lehető leghamarabb megpróbálják helyreállítani és ugyan úgy minden segítséget
megadni azoknak a családoknak, akik mindenüket elveszítették. Határozottan
szeretné leszögezni és felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy embert próbáló feladat
előtt állnak. Eddig sem volt egyszerű az elmúlt néhány hónap. Edelényben több száz
család nem tud fűteni, mert a pincékben víz van, a kazánok tönkrementek, stb.
Nekik, a most megválasztott képviselőknek az az első feladatuk, hogy ezeken a
családokon megpróbáljanak az erejükhöz mérten segíteni. Ugyan így a lelki bajban
is vigaszt kell nyújtaniuk ezeknek a családoknak, akiknek hihetetlen lelki traumán,
megrázkódtatáson kellett keresztül menniük. Ebben a helyzetben senkinek nem lehet
más célja, csak és kizárólag az, hogy közösen összefogva, együtt egy olyan úton,
amit most kijelölnek maguknak, ezen az úton próbálják meg a lehető leghamarabb
orvosolni a problémákat. Nagyon hosszú idő telt már el az árvíz óta, nagyon sokszor
egy jó szó rengeteget jelent a bajba jutott embereknek, nem beszélve arról, hogy az
egyéb segítség még többet számít, mert folyamatosan érkeznek a bajba jutott
családoktól a kérések, megkeresések, hogy mit, hogyan tudnak segíteni nekik.
Várják a vis maior pályázat kedvező elbírálását, amely az intézmények újjáépítését
és a közművekben keletkezett károk helyreállítását érinti. Reméli, hogy rövdesen
pozitív válaszokat fognak kapni, és amit lehet még ezen az őszön, amit nem lehet,
természetesen tavasszal kezdik el helyreállítani, felújítani. Az árvíz egyéb feladatot is
ró a testületre, még ha nem is az önkormányzat feladata, de akkor is felelősséggel
tartoznak azért, hogy a Bódva folyó által a védműben okozott károk helyreállításában
a lehető legtöbb segítséget megadják az ÉKÖVIZIG-nek, akinek ez a feladata, mint
állami cégnek.
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Ez a cég sincs könnyű helyzetben, hiszen nemcsak a Bódván és nemcsak
Edelénynél, hanem a Hernádon és a Sajón is rendkívül sok helyen sérült a védműrendszer. Az edelényi szakasz árvíz előtti állapot szerinti helyreállítására kb. 120-130
millió forintra lenne szükség, melynek tanulmányát az ÉKÖVIZIG elkészítette. Itt az
időintervallum az, ami problémát okozhat, mivel közeleg a tél, és télen nem lehet
gátat építeni, helyreállítani. Tehát ez egy nagyon közeli és sürgős feladat, hogy sok
mindent meg tudjanak tenni akár egy esetleges komolyabb ősi esőzés, vagy egy
tavaszi hóolvadás után várható esetleges újabb árhullámok ne veszélyeztessék újra
Edelény város lakosságát. A csapadékvízről szólva elmondja, hogy a talaj olyan
mértékben telített talajvízzel, - nem csak itt, hanem az egész országban, - hogy most
már a legkisebb eső is azt eredményezi, hogy a város egy-egy területén, a kritikus
helyeken védekezni kell azért, hogy ne öntse el újra a házakat, az udvarokat a
csapadékvíz. A következő ciklus legfontosabb feladatának a képviselő-testület
részéről azt tartja, hogy a csapadékvíz-elvezetését megnyugtató módon rendezzék a
városban és ez által Edelény lakóit biztonságban tudhassák. Mindenki tudja, hogy
melyek azok a kritikus részek a városban, amelyek érintve vannak. Csak példaként
említette meg a Császtai, Katona József utcákat, a finkei városrészt, az állomás
környékén a Mester, Jázmin utcát, ahol apró rendezést tudtak tenni, az Újtemplom,
Rozsnyói, Rákóczi út, stb., ahol van tennivaló bőven. A szennyvízelvezetés szintén
olyan feladat, amelyet ennek a testületnek pályázati úton kell megoldania, hiszen
erre saját forrás nincs, sem a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére, ami több
százmillió forintos nagyságrendet képvisel, ugyanúgy, mint annak a
szennyvízhálózatnak a cseréje, amely kb. 20 éve épült a város nagy részén, viszont
ez a szennyvízelvezető rendszer nem tudja teljesíteni azt, ami a feladata lenne.
Tragikus állapotban van a szennyvízhálózat a város jó néhány területén, amely nem
tűr halasztást, pl. a „Bika”-tó környéke, az Árpád út második bekötő utcája, a Bódva
út, ahol az árvízi védekezéskor a munkagépek is nagy károkat okozta a rendszerben.
Ezek azok a feladatok, amelyek a legfontosabbak, hiszen egyéb iránt a város
fejlődése az elkövetkezendő esztendőkben már most biztosítva van, hiszen az elmúlt
néhány hónapban 900 millió forint értékű pályázatot sikerült elérni az
önkormányzatnak, amelyből a legnagyobb a belváros rekonstrukciós pályázata, ez
közel 600 millió forint értékű. Ennek az előkészítési munkálatai folynak, a látványos
része ennek a pályázat megvalósításának várhatóan jövő év második felében
kezdődhet. A másik, a belvárost érintő pályázat, a belvárosi elkerülő út átépítése,
amely gyakorlatilag új értelmet fog adni Edelény belvárosának és egy következő
ütemben arra fognak törekedni egy másik pályázat benyújtásával, hogy a mai 27-es
főközlekedési út, a katolikus templom, a régi Bódva étterem, István király úti
szakasza sétáló zónává alakuljon majd át. A harmadik nyertes pályázat egy
intézmény, a Nefelejcs Óvoda felújítása, amelyre közel 100 millió forint pályázati
összeget nyertek, így az óvoda a jövő esztendőben teljesen megújulhat. Körülbelül
70 millió forint az a pénzösszeg, amit pályázati úton nyertek a „Borsodi Tájház”
felújítására és bővítésére. Ez a négy nyertes pályázat mutatja, hogy a feladat adva
van, komoly munka lesz megvalósítani ezeket a pályázatokat, hiszen rendkívül
komoly szakmai munkát igényel az előkészítése, kivitelezése és majd az
elszámolása a kincstár felé. Tulajdonképpen a város fejlődése biztosítva van,
nyilvánvaló egy polgármester és a képviselő-testület soha nem mondhat le arról,
hogy minden olyan pályázaton megpróbáljon részt venni, amely a település
lakosságának, a településnek az érdekét, a minél jobb életfeltételek biztosítását
szolgálhatja.
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Éppen ezért folyamatosan nyomon követik majd a pályázati kiírásokat és nem
feledkeznek meg azoknak az utcáknak a felújításáról, ahol annak szükségét látják.
Úgy gondolja, hogy a testület partner lesz abban, hogy a néhány éve elkezdett és
kisebb megszakításokkal elkezdett járda-felújítási programot továbbfolytassák azért,
hogy azokban az utcákban, ahol már kívánnivalót hagy maga után a járda állapota,
segíteni tudjanak az ott élő embereknek. Az elmúlt esztendőkben tulajdonképpen alig
van olyan önkormányzati intézmény, ahol kisebb-nagyobb felújítást nem sikerült
volna megvalósítani, van még néhány olyan, ahol komolyabb rekonstrukciós
munkálatokra lenne szükség, vagy esetleg újnak az építésére. Itt elsőként a Mátyás
király úti óvodát említi, amely rossz állapotban van mindenféle szempontból. El kell
gondolkodni azon, hogy inkább próbáljanak meg egy új óvodát építeni. A belvárosi
rekonstrukciós pályázaton belül a városi könyvtár és a polgármesteri hivatal épülete
felújításra, átalakításra kerül. A városban vannak olyan épületek, amelyekkel
évtizedek óta szenvednek, ilyen többek között a Bányász Klub, amelyre nehéz
megtalálni a megfelelő funkciót, amellyel működhetne, üzemelhetne, hiszen itt nem
csak azt kell nézni, hogy esetleg egy pályázaton nyernek és felújítják, azt működtetni
is kell és egy ekkora alapterületnél ez nem kevés pénzbe kerül. Néhány napja a
Vöröskereszttel folytatott tárgyalásokat azért, mert a Vöröskereszt szeretne újból
telephelyet létesíteni Edelényben, ezért ajánlotta részükre, hogy nézzék meg a
Bányász Klub épületét, és ha van arra lehetőségük, hogy egy részét felújítsák, és
oda beköltöznének, akkor a helyzet is könnyebb lenne azzal az épülettel.
Természetesen mindenkinek vannak vágyai és álmai, neki is van sok-sok vágya és
álma és nagyon szeretné, ha – amellyel úgy gondolja, hogy nincs egyedül –
megépülne egy olyan többfunkciós sportcsarnok, amelyben nagy rendezvényeket,
sportversenyeket tudnának rendezni. Azért, hogy ez megvalósuljon, próbáljanak meg
mindent elkövetni. Természetesen van az életnek egy másik területe is, nemcsak
építés, beruházás, felújítás, hanem vannak társadalmi kérdések, együttélési
kérdések is, a cigány, a magyar társadalom együttélésének a kérdése, amely
meggyőződése, hogy nem maradhat szó nélkül sem a képviselő-testületben sem
egyéb fórumokon. Az első és legfontosabb, amit ki lehet jelenteni, hogy együtt kell
élni, viszont az együttélésnek közösen kell megteremteni azokat a feltételeit, amely
mindkét fél számára megnyugtató és biztonságos együttélést jelenthet. Ez nem
könnyű feladat, ma ez talán a legnehezebb feladat, de nincs olyan probléma, ha
mindenki együttesen akarja, célt érhetnek el. A mai nap folyamán, egy másik
napirend kapcsán erről fog még szólni, hogy mi az az első lépés, amit meg akar tenni
annak érdekében, hogy Edelényben a többségi és kisebbségi társadalom
együttélését megpróbálják a lehető legnormálisabb keretek közé terelni a városban.
Ezzel szorosan összekapcsolódik a közbiztonság kérdése. Ezúton is köszönetet
mond a városi rendőrkaptány vezetőjének, minden munkatársának azért, hogy
Edelényben az országos viszonyokhoz képest aránylag nagyobb biztonságban
élnek, sőt nagyobb biztonságban élnek, mint az ország sok más településén. Ez
nagyon komoly erőfeszítést kíván a rendőrkapitányság minden munkatársától. Arra
kéri őket, hogy jövőben ugyan ilyen módon vigyázzanak Edelény lakosságának
értékeire, úgy az emberi, mint a tárgyi értékekre. Egyre fontosabb szerepet játszik
minden közösség életében a civil társadalom, amely most kezdi bontogatni ebben az
országban a szárnyait és el kellett telnie közel két évtizednek a rendszerváltozás óta,
amire odafejlődött ez a folyamat, hogy most már a politikának, legyen az országos
vagy helyi politika, komolyan számolni kell a civil szerveződésekkel. Ez nagyon
helyes, hiszen a civil szféra az, amelyre föl lehet építeni az ország úgy társadalmi,
mint gazdasági életét.
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Ennyiben kívánta összefoglalni azt a programot, amit polgármesteri programnak is
lehet tekinteni, de a képviselő-testület 4 éves programjaként ismertette, amely nem
szentírás. Lehet, hogy ki fog belőle maradni valami, amit nem tudnak megvalósítani,
de ehhez ötletekkel bárki hozzájárulhat. Bővítsék a programot, amit el is vár a
képviselőktől és minden edelényitől. Javaslataikkal, ötleteikkel járuljanak hozzá
ahhoz, hogy békében, szeretetben, barátságban tudjanak élni ebben a kisvárosban.

4./ Napirendi pont tárgya:
Molnár Oszkár polgármester illetményének megállapítása.
Előadó: jegyző
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 129./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
A napirendi ponttal kapcsolatban vélemény, kérdés, javaslat nem hangzott el.
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett az előterjesztés határozati javaslatát
felolvasta.
Bejelenti, hogy a személyét érintő döntésnél, a szavazásban nem kíván részt venni.
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal
egyhangúlag – Molnár Oszkár polgármester a szavazásban nem vett részt elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

163/2010./X.9.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
MOLNÁR OSZKÁR polgármester illetményét 2010.
október 3. napjától az illetményalap 13,5 szorosának
összegben,
521.775,Ft
(azaz
megfelelő
ötszázhuszonegyezer-hétszázhetvenöt forint), összegben
határozza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
5./ Napirendi pont tárgya:
A városi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször
módosított 1/2007. (II.1.) számú rendelet módosításáról.
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130./ sorszám alatt.)
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy a kisebbségi tanácsnok alapvető
feladatainál az 1./ pontban meghatározott feladatkör mit takar? Úgy szól, hogy a
tanácsnok felügyeli a képviselő-testület által meghatározott önkormányzati
feladatkörök ellátását, ellátja az önkormányzat hatáskörébe tartozó a feladatkörét
érintő feladatok összehangolását. Ezt kéri bővebben kifejteni, mert nem nagyon érti.
Polgármester megjegyzi, hogy erről a programismertetőjében szólt és itt semmi
csodát nem kell várni. A kisebbségi tanácsnoknak alapvető feladata kell, hogy legyen
az előbbiekben vázolt edelényi cigány társadalommal való még inkább törődés,
odafigyelés, a békés együttélés feltételeinek a megteremtése, továbbvitele, amely
rendkívül komoly feladat lesz annak, aki megkapja a tanácsnoki rangot.
Virág Tamás képviselő mindenekelőtt gratulál mindenkinek a megválasztásához és
tolmácsolja a Civil Összefogás Edelényi Változásokért Egyesület tagjainak is a
gratulációját. Polgármester úrhoz szólva megjegyzi, hogy nem sok „levegőt” adott a
képviselőknek a felkészülésre, gyorsan döntött a testület összehívásában. Tekintettel
arra, hogy ő új képviselő és arra is, hogy aggályosnak tekinti a meghívónak a
kézbesítését, amely nem felelt meg sem az alaki, sem tartalmi elemeinek, amit át
kellett volna vennie, és amit tegnap este 17 vagy 18 órakor vett át. Ezt sérelmezi,
amely szerinte nincs összhangban az SZMSZ-szel. Hangsúlyozta még egyszer, hogy
a képviselők nem tudtak felkészülni. Az SZMSZ módosítás tartalmaz olyan pontokat,
amit nem ért, hogy miért kell kivenni és miért kell sietni ezzel az egésszel, miért kell
elkapkodni. Javasolja, hogy ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását napolják el.
Indítványozza továbbá az alpolgármester személyének a megválasztását a
testületen belül, tekintettel arra, hogy a törvény ezt is előírja és kötelezi az
önkormányzatot arra, hogy alpolgármestert válasszanak.
úr számára, mert nem
Polgármester elmondja, rossz híre van képviselő
indítványozhatja alpolgármester megválasztását, a törvény egyértelműen a
polgármester hatáskörébe helyezi az alpolgármester megnevezést. Nem arról van
szó természetesen Edelény város képviselő-testülete alpolgármester nélkül fog
maradni. A mai napon ő úgy látja, hogy jelen pillanatban nem tud alpolgármestert
megnevezni, melynek több oka van. Majd meglátják, hogy ki, hogyan végzi képviselői
munkáját, a „labda” mindenkinek adva van és természetesen, ha eljön az ideje, akkor
javaslatot fog tenni az alpolgármester személyére. Hogy ez két hónap múlva lesz,
vagy három hónap múlva, vagy félév múlva, ezt most nem tudja megmondani.
Szeretné látni az új, sokkal kisebb, új összetételű képviselő-testületben ki, hogyan
teszi oda magát, ki, hogyan dolgozik a város és lakói érdekében. Ezután fog
javaslatot tenni az alpolgármester személyére. Történt már ilyen csoda Edelényben
is, hogy nem volt alpolgármester egy jó ideig és más településeken is. A törvény
előírja, hogy az alakuló ülésen a polgármester jelöl, de az nem mulasztásos
törvénysértés, ha a polgármester úgy dönt, hogy nem az alakuló ülésen fog az
alpolgármester személyére javaslatot tenni.
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Az SZMSZ-szel kapcsolatban elmondja, hogy azok a módosítások, amelyeket
hatályon kívül helyez a jelenlegi előterjesztés, ezekkel a módosításokkal sok-sok
éven keresztül működött a képviselő-testület, azzal az SZMSZ-szel – amennyiben
most jóváhagyja a testület – amellyel visszatérnek a régi rendszerre, amely rendkívül
hatékony és jó működést biztosított a képviselő-testület részére.
Ennek a leglényegesebb pontja egyébként, hogy azt állítja helyre, hogy a képviselőtestületi ülésen már ne lehessen módosító indítványt tenni. Ennek egyetlen egy oka
van, hogy előfordulhat és nagyon sok esetben elő is fordult olyan módosító javaslat
bármely képviselő részéről, amely komoly jogi kérdéseket vet fel és nem biztos, hogy
egy fél perc alatt akár jegyző úr, akár a hivatal illetékes munkatársai jó választ tudnak
adni. Ezért van az, hogy mindenkinek van lehetősége módosító beterjeszteni előző
nap 12 óráig. Ezzel nem csorbul a képviselő joga és már a parlamentben sem lehet
törvénykezés közben módosító indítványt tenni. A polgármesternek ad lehetőséget
az SZMSZ módosító indítvány megtételére és ő több esetben élt ezzel a
lehetőséggel olyan módon is, hogy valamely képviselő kérte, hogy tegye fel módosító
indítványként, amit elfogadott és feltette szavazásra, ha az olyan jellegű indítványok
voltak, amelyekben biztos volt jegyző úr, vagy a hivatal vezetői, hogy a
törvényességen keresztül megy. Képviselő úr lehet, hogy 17 óra környékén kapta
meg a testületi meghívót, viszont annyit tud mondani és őszintén remélni, hogy a
most megalakuló testület nem azt fogja nézni, hogy néhány perccel, vagy 1-2 órával
lekésték az adott határidőt a testületi anyag kézbesítésével, mert olyan mindegy,
hogy 17 vagy 15 órakor kapta meg, különösebb jelentősége nincs, hogy ezt az
aránylag rövid anyagot át lehessen nézni.
Baricska Jánosné képviselő az SZMSZ módosítására kíván javaslatot tenni.
Javasolja, hogy 30 § (2) bekezdését kiegészíteni azzal, hogy a rendkívüli ülésen a
képviselők szóban tehetnek fel módosító javaslatokat. E nélkül a képviselői jog
gyakorlása lehetetlen, hiszen a rendkívüli testületi ülés előtt 12 óráig a módosító
javaslatot a képviselő nem tudja írásban benyújtani, hiszen gyakran van telefonos
összehívás, és az ülés előtt kerülnek az előterjesztések kiosztásra. Ha most
beemelik azt, hogy csak a testületi ülést megelőző nap 12 óráig lehet javaslatot tenni,
akkor a képviselő már az ülésen sem tud javaslattal élni. Úgy látja, hogy ez a
gyakorlatban nem kivitelezhető, és nem hogy korlátoznák a képviselőket, hanem ez a
képviselői jognak a megvonásról szól. Megkérdezi jegyző urat, hogy ez a megvonás
a gyakorlatban törvényes-e?
Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző a kérdés megválaszolása előtt gratulál
polgármester úrnak és a képviselőknek.
Arra válaszolva, hogy a rendkívüli ülésen legyen szóbeli módosító javaslat, lehetőség
kérdése, ha a testület azt szavazza meg, bekerül az SZMSZ-be. Megjegyzi, hogy
három és félévig ezen a módon működött a képviselő-testület, félévvel ezelőtt került
be az az új szabályozás, amely lehetővé tette, hogy az ülésen is lehet módosító
javaslatot tenni. A most beterjesztett módosító javaslatok részben technikai jellegűek,
és azt segítik elő, hogy a képviselő-testület megalakuljon és létrehozza bizottságait.
Következésképpen a törvényalkotó előírja azt, hogy féléven belül az egész SZMSZ-t
felül kell vizsgálni a képviselő-testületnek. Ekkor lehetőség lesz azokra a
meggondolásokra, megfontolásokra, amelyek sérthetik a képviselői jogok
érvényesülését, tehát mód van rá, hogy a képviselőtestület később is áttekintse.
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A képviselő asszony által felvetett 8 szakasz (2) bekezdését érintően látszólag igaza
van képviselő asszonynak, de ugyanezt a fordulatot leegyeztették a közigazgatási
hivatallal pontosan annak érdekében, hogy megalakulhasson a képviselő-testület.
Ugyanis teljesen azokat a szabályokat, amelyek az SZMSZ-ben vannak, a jelenlegi
SZMSZ-ben nem tudják alkalmazni, hiszen ebben a pillanatban a testületnek
nincsenek bizottságai, ami ezután fognak létrejönni. Van mód, hogy az SZMSZ most
hatályosuljon, a kifüggesztést még ma megfogják tenni a hivatalban, attól
függetlenül, hogy senki nem látja, mert ezt előírja az SZMSZ. Ettől függetlenül az
SZMSZ-nek pl. 51 § (1) bekezdése, amely szerint létrehozza a Pénzügyi és
Ügyrendi, Humánpolitikai, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottságát, ennek az alkalmazására már a következő napirendeknél sor kerül, pont
annak érdekében - amit leegyeztettek a közigazgatási hivatallal, - hogy ezt
elfogadják, hogy kihirdetik és alkalmazzák a rendelkezéseit, mert ebben hátrányos
rendelkezések nincsenek. Az Alkotmánybíróság azt mondja ki, hogy
visszamenőleges hatállyal olyan szabályokat nem lehet alkalmazni, amelyek terhet,
hátrányt, kötelességeket tesznek az állampolgárokra. Az anyagban kétszer szereplő
fordulatok miatt elnézést kér a testülettől és mivel féléven belül úgy is felülvizsgálja a
testület, úgy gondolták, hogy a feladatokat átveszik az előző SZMSZ-ből, csak a
megszűnő két bizottságnak a feladatait összevonták a Humánpolitikai Bizottságnál,
mivel a két bizottságnál átfedés volt. Ugyanez a helyzet a kisebbséginél, és ha ott
átfedés van, azért lehet, hogy az előző SZMSZ-ben is ott volt, mivel nem változtattak
semmit, mindent egy az egyben átették azzal, hogy a hathónapos felülvizsgálatnál a
testület megnézi majd, hogy mit kíván változtatni.
Polgármester nem ért egyet azzal, hogy az ülés összehívása és a beterjesztett
SZMSZ módosítás összekapkodott. Csupán annyiról van szó, amit jegyző úr is
elmondott, amit nem akar ismételni. Két bizottságból lett egy bizottság, a feladatok és
hatáskörök megjelentek mind a kettőnél, azért van az ismétlődés. Úgy látja, hogy
egyesek nem értik, hogy mi van Edelényben. Itt lehet, hogy naponta kell rendkívüli
üléseket tartani, nem várhatnak azzal a városnak ebben a helyzetében, hogy majd
15 napon belül, amit a törvény mond, hogy maximum akkor kell megalakítani. El nem
bírják képzelni, hogy milyen feladatok vannak az árvíz, az újjáépítés kapcsán, ezért
kellett a lehető leggyorsabban összehívni az alakuló ülést. Azért elnézést kér, ha
valaki egy-két órás csúszással kapta meg a meghívót az ülésre, de sietni kellett.
Jegyző úr elmondta, hogy hat hónapot ír elő a törvény, hogy az SZMSZ-t
felülvizsgálja a képviselő-testület. Természetesen nem fogják megvárni a hat
hónapot, hamarabb a testület elé fog kerülni és akkor bővebben meg tudják vitatni és
úgy fognak egy végleges, remélhetőleg erre a ciklusra érvényes SZMSZ-t alkotni.
Baricska Jánosné képviselő annyit kíván jegyző úrnak mondani, hogy a
Humánpolitikai Bizottság feladatainál ott van, hogy beszámol a képviselő-testületnek,
az utolsó előtti sor ugyanaz, beszámol a képviselő-testületnek. Az egyik sort ki kell
húzni. Szintén alatta szerepel, hogy az önkormányzat rendeletében megállapított
hatáskörben dönt, eljár, majd az utolsó sorban ez a mondat ismétlődik. Azt kéri, hogy
ez kerüljön ki, kétszer nem kell ugyanazt leírni. Nem érti, hogy ez miért jelent gondot.
Polgármester szerint képviselő asszony nem érti, hogy mi történt, mivel két
bizottságból alakult egy bizottság és mind a kettőnek az ügyrendjében benne volt ez
a mondat és összecsúszott, önmagától érthető, hogy nem marad benne kétszer,
hiszen ez csak egy technikai probléma.
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Nem ebből kellene cirkuszt csinálni és nem ezzel kellene foglalkozni. Bebizonyította
Edelény a választáson, hogy mivel kell foglalkozni. A 130. szám előterjesztésben
értelemszerűen technikailag ki fog kerülni a két ismétlődés a 2.13., 2.14. és 2.18 2.19
pontoknál.
Ezt követően szavazásra bocsátja a módosító javaslatokat az alábbiak szerint:
- Az SZMSZ 30. § (2) bekezdése egészüljön ki azzal, hogy a képviselő a rendkívüli
ülésen szóban is tehet módosító indítványt.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 6 igen, 4 nem szavazattal elfogadta.
- Az SZMSZ 8.§ (2) bekezdése kerüljön ki.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 2 igen, 8 nem szavazattal elvetette.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2010. (X.11.) számú
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2007.(II.01.) számú rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1.§-ának (6) bekezdésében, és 18. §-ának (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§ A Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2007.(II.01.) számú rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 3.§ (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület tagjainak száma: 11 fő. A megválasztott polgármester a
képviselő-testület tagja. A képviselő-testület tagjainak névsorát a
szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.”
2.§ A SZMSZ 11.§ (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A Képviselő-testület üléseinek meghívóját, nyílt üléseinek előterjesztéseit, a
képviselőknek történő megküldéssel, döntéseit és a nyílt jegyzőkönyveit a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közigazgatási Hivatalhoz történő
felterjesztéssel egyidejűleg az önkormányzat honlapján (www.edeleny.hu)
közzé kell tenni.”
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3.§ A SZMSZ 30.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Módosító javaslattal bármely képviselő és a jegyző is élhet. A képviselőtestület ülésén tárgyalt napirendi pontokhoz a képviselők írásban tehetnek
módosító javaslatot. Módosító javaslatát és indoklását a javaslattevő
olvassa fel a képviselő-testületi ülésen. A módosító javaslatokat a testületi
ülést megelőző nap 12.00 óráig kell leadni a polgármesternek. Rendkívüli
ülésen a képviselő szóban is tehet módosító javaslatot.”
4.§ A SZMSZ 32.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A felszólalások lehetnek:
a) napirend utáni felszólalás;
b) napirendhez kapcsolódó felszólalás;
c) ügyrendi felszólalás.”
5.§ A SZMSZ 41.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szavazni először a napirendet érintő módosító javaslatokról kell. A levezető
elnök a módosító javaslatokat elhangzás sorrendjében teszi fel
szavazásra.”
6.§ (1) A SZMSZ 51.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselőtestület az alábbi bizottságokat hozza létre:
a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
(5 fő)
b) Humánpolitikai Bizottság
(3 fő)
c) Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság (3
fő)”
(2) A SZMSZ 51.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bizottságok feladatkörét a 2. számú melléklet tartalmazza, míg a bizottság
személyi összetételét a képviselő-testület határozatban állapítja meg.”
7.§ A SZMSZ 64.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64.§ (1) A képviselő-testület munkájának elősegítése érdekében tagjai
közül kisebbségi tanácsnokot választ. A tanácsnok feladatait a 3. számú
melléklet tartalmazza.”
8. §

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a képviselő-testület 2010. október 9. napján
tartott alakuló ülésén kell először alkalmazni.
(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg
a) a SZMSZ 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete
lép;
b) a SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete
lép.
c) a SZMSZ 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete
lép.
(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti
a) a SZMSZ 16.§ (8), (9), (10), (11), (12) bekezdései;
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b) a SZMSZ 34/A.§-a;
c) az 1/2010. (II.12.) számú rendelet.

Dr. Csiszár Miklós
címzetes főjegyző

Molnár Oszkár
polgármester

1. számú melléklet a 20/2010. (X.11.) számú önkormányzati rendelethez

„1. számú melléklet az 1/2007. (II.01.) számú önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete
tagjainak névsora
Polgármester:

Molnár Oszkár

Egyéni választókerületi képviselők:
EVK.
01. sz.
02. sz.
03. sz.
04. sz.
05. sz.
06. sz.
07. sz.
08. sz.

Képviselő neve
Sztankóné Sándor Ibolya Ildikó
Csabai Gyula
Lázár István
Molnár Oszkár (polgármester)
Antal Pál
Korbély Györgyi Katalin
Magyar Árpádné

Kompenzációs listán megválasztott képviselők:
Képviselő neve
Ssz
1. Baricska János
Istvánné
2. Vattay Béla
3. Virág Tamás
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2. számú melléklet a 20/2010. (X.11.) számú önkormányzati
rendelethez

„2. számú melléklet az 1/2007. (II.01.) számú önkormányzati rendelethez
BIZOTTSÁGOK ALAPVETŐ FELADATAI
Valamennyi bizottság főbb feladatai:
A bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselőtestület döntéseit, szervezi és
ellenőrzi a döntések végrehajtását.
A képviselőtestület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket a bizottság
nyújt be a képviselőtestületek.
A bizottság feladatkörében ellenőrzi a képviselőtestület hivatalának a képviselőtestület döntéseinek előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.
Döntenek az önkormányzati rendeletben biztosított hatósági hatáskört megállapító
ügyekben.
1./ PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG FELADATAI
1.1. Összehangolja az éves költségvetés előkészítését.
1.2. Véleményezi és ellenőrzi:
1.2.1az éves költségvetés és a zárszámadás, valamint a pénzmaradvány
felosztásának tervezetét
1.2.2a jövőre vonatkozó tervek költségvetési előirányzatait
1.2.3az intézmények részére biztosított keretszámok elosztását és felhasználását
1.2.4az önkormányzatot érintő adókkal kapcsolatos tevékenységeket
1.2.5a költségvetést érintő beszámolókat.
1.3. Rendszeresen ellenőrzi a költségvetési előirányzatok városi teljesítését.
1.4. Vizsgálja
a
hitel
felvétel,
kötvénykibocsátás
indokait,
gazdasági
megalapozottságát és kihatásait. Megállapításait a képviselő-testülettel
haladéktalanul közli.
1.5. Amennyiben a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a
vizsgálat jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami
Számvevőszéknek.
1.6. Javaslatot tesz a polgármester illetményére, jutalmazására
1.7. Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját, figyelemmel kíséri és
ellenőrzi teljesítését.
1.8. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az önkormányzati vagyon nyilvántartását,
vagyonnal való gazdálkodást.
1.9. Javaslatot tesz a vagyon kezelésének módjára, a vagyon hasznosításának, a
tulajdonosi jogok gyakorlásának formájára és eszközeire.
1.10. Önkormányzati tulajdon hasznosítása esetén javaslatot tesz az ár (díj)
megállapítására, a képviselőtestület megbízása esetén meghatározza az árat
(díjat).
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1.11. Véleményezi
az
önkormányzati
tulajdon
elidegenítését,
cseréjét,
megterhelését, bérletét, vállalkozásba való bevitelét, koncesszióba adását, illetve
más célú hasznosítását.
1.12. A szervezeti és működési szabályzat tervezetét ciklusonként legalább egyszer
felülvizsgálja, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, értelmezi az egyes
rendelkezéseket vita esetén.
1.13. Jogi szempontból véleményezi az önkormányzati rendeletek tervezetét,
kezdeményezi hatályos rendelet jogszabálysértő rendelkezésének módosítását,
hatályon kívül helyezését.
1.14. Figyelemmel kíséri a képviselőtestület, a bizottságok, valamint a polgármesteri
hivatal jogszerű működését, javaslatot tesz a jogsértő tevékenység (vagy
mulasztás) megszüntetésére.
1.15. Dönt a bizottsági tag bizottsági döntéshozatalából való kizárásáról
1.16. Feladatkörében ellenőrzési a Polgármesteri Hivatalnak a képviselő-testület
döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját.
1.17. Kezdeményezheti a polgármester intézkedését, ha a hivatal tevékenységében
a képviselő-testület döntéseitől, céljaitól való eltérést, az önkormányzati érdek
sérelmét vagy a szükséges intézkedés elmulasztását észleli.
1.18. Véleményezi a képviselő-testületnek társulás létrehozására társuláshoz
érdekképviseleti szervhez való csatlakozásról szóló kezdeményezést
1.19. Véleményezi a rendőrkapitányság vezetőjének a helyi közbiztonság
megszilárdítása érdekében végzett tevékenységéről szóló éves beszámolót
1.20. A polgármesteri hivatal hatósági, igazgatási tevékenységéről beszámoltatja a
jegyzőt, illetve a szervezeti egységek vezetőit.
1.21. Beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek.
1.22. Az önkormányzat rendeletében megállapított hatáskörökben dönt, eljár.
1.23. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát.
1.24. Ellenőrzi a Képviselő-testület átruházott hatáskörben hozott döntések
szakszerűségét, jogszerűségét.
2./ HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG FELADATAI
2.1 Véleményezi az egészségüggyel, oktatással, kultúrával, sporttal összefüggésben:
2.1.1 Az önkormányzati egészségügyi, szociális intézmények létesítését,
működésére és megszüntetésére, valamint az ellátás alakulására
vonatkozó előterjesztéseket.
2.1.2 Az önkormányzat költségvetésének egészségügyi, szociális fejezetét.
2.1.3 Egészségügyi, szociális intézmények vezetőinek kinevezésével
összefüggő pályázatokat; javaslatot tesz a döntésre.
2.1.4 A város területén működő egészségügyi, szociális intézmények
munkáját.
2.1.5 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői és iskolaegészségügyi orvosi körzetek kialakítását.
2.1.6 Az egészségügyi ellátás területére vonatkozó megállapodásokat; a
magángyógyszertárak létesítésére irányuló kérelmeket.
2.1.7 A szociális ellátás fejlesztési arányainak meghatározását; a szociális
védőháló megteremetését célzó koncepciókat, előterjesztéseket.
2.1.8 A foglalkoztatással és a munkanélküliséggel kapcsolatos anyagokat.
2.1.9 A szociális gondoskodás, a gyermekifjúság és családvédelmet érintő
ügyeket és előterjesztéseket.
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2.1.10 A szociális otthonban és egyéb intézményekben elhelyezettek térítési
díjainak megállapítását.
2.1.11 A szociális szolgáltatás szervezési koncepciót és folyamatosan
figyelemmel kíséri az abban foglaltak teljesítését.
2.1.12 Az önkormányzati, oktatási, nevelési intézmények létesítésére,
működésére, megszüntetésére, valamint az ellátásukra vonatkozó
előterjesztéseket, a távlati terveket és koncepciókat.
2.1.13 Az önkormányzat költségvetésétnek oktatással összefüggő részét.
2.1.14 Az önkormányzati fenntartású oktatási-, nevelési intézmények nevelési
és pedagógiai programját; értékeli a feladat végrehajtását, a pedagógiai,
szakmai munka minőségét.
2.1.15 Az oktatási intézmények vezetői kinevezésével összefüggő pályázatokat.
2.1.16 Az önkormányzat oktatást segítő pályázati kiírását a beérkezett
pályázatokat.
2.1.17 A képviselő-testület hatáskörébe tartozó kulturális, művelődési,
művészeti és sport kérdésekkel foglalkozó testületi anyagokat.
2.1.18 A város közművelődési intézményének vezetői kinevezésével
kapcsolatos testületi anyagokat.
2.1.19 Az önkormányzat által kiírt a közművelődési intézményének vezetői
kinevezésével kapcsolatos pályázatokat.
szervezetekkel
megkötendő
együttműködési
2.1.20 A
különböző
megállapodásokat.
2.1.21 A városi sport és szabadidős programját.
2.1.22 A városi kulturális és sport tevékenységet segítő önkormányzati
pályázatok kiírását a beérkezett pályázatokat.
2.1.23 A város ifjúsági programjait.
2.1.24 Az önkormányzat ifjúsági tevékenységét segítő pályázatainak kiírását, a
beérkezett pályázatokat.
2.1.25 A lakáshoz juttatással, pénzügyi támogatással kapcsolatos javaslatokat.
2.1.26 A város ifjúsági, gyermekvédelmi koncepcióit.
2.2 Feltárja és egyezteti az iskolai oktatással összefüggő városi érdekeket, igényeket;
együttműködik az e területen működő szakmai és társadalmi szervezetekkel.
2.3 Kezdeményezi az intézményhálózat városi érdekekhez igazoldó kialakítását,
részt vesz az ezekkel összefüggő előkészíti munkában.
2.4 Segíti a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat,
vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.
2.5 Figyelemmel kíséri a gyógyító, megelőző és betegellátási tevékenységet,
közreműködik annak szervezetésében.
2.6 Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi ellátást fejlesztésének programjára.
2.7 A város kulturális, művészeti és sport életével kapcsolatos tervek előkészítésére.
2.8 A közterületek elnevezésére vonatkozóan.
2.9 Részt vesz az önkormányzat által támogatott egészségügyi pályázatok
elbírálásában.
2.10 Figyelemmel kíséri és elemzi a városban élők szociális helyzetének
alakulását, a gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az
egyházakkal és más karitatív szervezetekkel.
2.11 Elemzi a szociális gondoskodás különböző formái működésének
tapasztalatait, javaslatot készíti a továbbfejlesztésre. Kezdeményezi az
intézményhálózat szükségletekhez igazodó átalakítását, részt vesz az ezekkel
összefüggő előkészítő munkában.
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2.12 Figyelemmel kíséri a városban élő nemzeti és etnikai kisebbségek
életkörülményeit, szociális és kulturális helyzetét, segíti hagyományának
ápolását, értékeik megőrzését és gyarapítását.
2.13 Beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek.
2.14 Az önkormányzat rendeletében megállapított hatáskörökben dönt, eljár.
2.15 Részt vesz a városi önkormányzat hatáskörébe tartozó oktatási,
közművelődési, közgyűjteményi tevékenységgel, ifjúsággal, valamint a
testneveléssel, sporttal kapcsolatos célok és feladatok meghatározásában.
2.16 Közreműködik az oktatási-nevelési, közgyűjteményi, közművelődési
intézmények feladatait meghatározó tervek kidolgozásában, ellenőrzi
végrehajtásukat.
2.17 Segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátását.
2.18 Beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek.
2.19 Az önkormányzat rendeletében megállapított hatáskörökben dönt, eljár.
2.20 Jóváhagyja a közoktatási ágazat alá tartozó intézmények szervezeti és
működési szabályzatát.
3./

VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI
BIZOTTSÁG FELADATAI

ÉS

KÖZBESZERZÉSI

3.1 Városfejlesztéssel összefüggésben Véleményezi:
3.1.1
A településfejlesztési és rendezés koncepciókat, terveket, programokat.
3.1.2
Az
önkormányzat
költségvetésének
városfejlesztéssel,
műemlékvédelemmel,
környezetvédelemmel,
építéssel
és
városüzemeltetéssel kapcsolatos fejezeteit.
3.1.3
A belterületbe-vonásra irányuló javaslatokat.
3.1.4
Az utakra, közterületekre, közlekedésre, közmű-és energiaellátásra,
víz- és szennyvízelvezetésre, hulladékgazdálkodásra, településtisztaságra,
helyi iparra, kereskedelemre, tűzvédelemre, temetkezésre, állattartásra,
földhasználatra,
kéményseprő-ipari
közszolgáltatásra
vonatkozó
előterjesztéseket, az ezekkel kapcsolatos pályázatok kiírását.
3.1.5
Az
önkormányzat
intézményeinek
gazdasági
társaságának
lakásgazdálkodással
és
helyiség-gazdálkodással
kapcsolatos
tevékenységével összefüggő előterjesztéseket.
3.2 Véleményt nyilvánít közműfejlesztési kérdésekben, valamint a beruházások
területrendezési és építészeti kérdéseiben.
3.3 Véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú telkek elidegenítésével kapcsolatos
rendezési tervi és környezetvédelmi kérdésekben.
3.4 Véleményezi az önkormányzati terület-felhasználásokat, beruházásokat.
3.5 Kezdeményezi a védett területek, épületek karbantartását, felújítását.
3.6 Javaslatot tesz:
3.7.1 Építési tilalmak elrendelésére, fenntartására és feloldására.
3.7.2 Az
épített
környezet
alakításával
rendezésével
kapcsolatos
intézkedésekre.
3.7.3 Az elkülönített Környezetvédelmi Alap felhasználására.
3.7.4 Közlekedési struktúra fejlesztésére, átalakítására. a környezet- és
természetvédelmi intézkedések megtételére.
3.7.5 Részt vesz a természeti és épített környezet védelmével kapcsolatos
elképzelések kialakításában.
3.7 Környezetvédelemmel összefüggésben véleményezi:
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3.7.1 Az épített- és természeti környezet védelmére irányuló előterjesztéseket és
az intézkedési terveket.
3.7.2 Környezet- és természetvédelmi szempontból az önkormányzati
költségvetését.
3.8 Állást foglal:
3.8.1 A város rehabilitációt érintő kérdésekben különös tekintettel az épített
környezet védelmére.
3.8.2 A környezetvédelmi feladatok a hagyományos és a szelektív
hulladékgyűjtés kérdéskörében.
3.9 Vizsgálja a környezetvédelemmel a hulladékszállítással és elhelyezéssel
kapcsolatban felmerülő kérdéseket, javaslatot tesz a problémák megoldására.
3.10 A környezet és természetvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyekben.
3.11 Közbeszerzéssel összefüggésben dönt a jóváhagyott Közbeszerzési
Szabályzat alapján a városi önkormányzat Polgármesteri Hivatal valamennyi
közbeszerzési eljárása esetében.
3.12 Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a következő kommunális szolgáltatások
nyújtását:
3.12.1 köztisztasági
(szemétszállítás,
szeméttelep
fenntartás,
hulladék
ártalmatlanítás, lomtalanítás, közterület tisztántartás, hóeltakarítás,
csúszásmentesítés)
3.12.2 közterület-fenntartás (út-, híd-, járdakarbantartás és építés, parkfenntartás
és építés, közterületi tárgyak karbantartása, közvilágítás, közhasznú
munkavégzés szervezése)
3.12.3 temetőfenntartás, temetkezési szolgáltatások
3.12.4 vízgazdálkodás (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztelep
vízkárelhárítás,
fenntartása,
folyékony
hulladékok
gyűjtése,
belvízmentesítés)
3.12.5 tüzeléstechnikai szolgáltatás (kéményseprés)
3.12.6 helyi tömegközlekedés
3.13 Segíti az épített (mesterséges környezettel) kapcsolatos alábbi önkormányzati
tevékenységek végzését:
3.13.1 műemlékvédelem (műemlék, műemlék jellegű, településképi jelentőségű
épületek, építmények és köztéri tárgyak védelme, fenntartása)
3.13.2 településrendezés (településfejlesztés, infrastrukturális fejlesztések,
koncessziók szervezése és felügyelete, településkép kialakítása, védelme,
középületek tervezése)
3.13.3 környezetvédelem (zaj, rezgés, levegő- és víztisztaság védelme, veszélyes
hulladékok kezelése, ártalmatlanítása, egyéb környezeti károk figyelése és
elhárítása)
3.13.4 közterületi rend kialakítása, fenntartása (közlekedési rend, parkolás,
közterület használata, közterület felügyelet)
3.14 Beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek
3.15 Az önkormányzat rendeletében megállapított hatáskörökben dönt, eljár.
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3. számú melléklet a 20/2010. (11.) számú önkormányzati
rendelethez

„3. számú melléklet az 1/2007. (II.01.) számú önkormányzati rendelethez

A KISEBBSÉGI TANÁCSNOK ALAPVETŐ FELADATAI

1. A tanácsnok felügyeli a képviselőtestület által meghatározott önkormányzati
feladatkörök ellátását, ellátja az Önkormányzat hatáskörébe tartozó a feladatkörét
érintő feladatok összehangolását;
2. közreműködik az Önkormányzat költségvetése, a kisebbségekre vonatkozó
részének kidolgozásában;
3. a képviselő-testület által meghatározott irányelvek alapján koordinálja az
Önkormányzat kisebbségi politikáját;
4. közreműködik és javaslatot tesz a polgármesternek a kisebbségi önkormányzatok
és a városi önkormányzat közötti munkakapcsolat kialakításában;
5. figyelemmel kíséri és elemzi a városban élő nemzeti és etnikai kisebbségek
életkörülményeit, szociális és kulturális helyzetét, segíti hagyományának
ápolását, értékeik megőrzését és gyarapítását;
6. előzetesen véleményezheti a kisebbségi politikára vonatkozó határozattervezeteket;
7. jogosult a kisebbségeket érintő rendelet-tervezetek előterjesztésére;
8. koordinálja a települési önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok közötti
párbeszédet.

7./ Napirendi pont tárgya:
Bizottsági tagok, valamint tanácsnok megválasztása.
Előadó: polgármester
Molnár Oszkár polgármester javaslatot tesz bizottsági elnökök és bizottsági tagok
személyére. Előtte megkérdezi a jelenlévő érintetteket, hogy hozzájárulnak-e a
napirend nyílt ülésen történő tárgyalásához.
Valamennyi jelenlévő érintett hozzájárult a nyílt üléshez.
Polgármester szavazásra bocsátja a napirend nyílt ülésen történő tárgyalását.
Képviselő-testület a javaslatot – határozathozatal nélkül – 10 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta.
Polgármester javaslatot tesz a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke és tagjai
személyére.
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A bizottság elnökének javasolja Vattay Béla képviselőt, tagjainak Korbély Györgyi
Katalin és Lázár István képviselőket, külsős bizottsági tagként Túróczi Bertalant és
Hovánné Orosz Mariannát javasolja.
Megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e más javaslat.
Baricska Jánosné képviselő javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának
Csabai Gyula képviselőt megválasztani.
Virág Tamás képviselő Mészáros Józsefnét javasolja tagként megválasztani a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba.
Polgármester szavazásra bocsátja a személyi javaslatokat az alábbiak szerint:
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének Vattay Béla képviselőt választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Korbély Györgyi Katalin képviselőt
választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának Lázár István képviselőt választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának Túróczi Bertalant választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadta.
- A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának Hovánné Orosz Mariannát
választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen, 1 nem szavazattal elfogadta.
- Csabai Gyula képviselőt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elvetette.
- Mészáros Józsefnét a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának választja
meg.
Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 7 nem szavazattal elvetette.
Képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta:
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164/2010./X.9.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének és tagjainak
a következő személyeket választja meg:
Elnök: Vattay Béla önkormányzati képviselő
Tagok: Korbély Görgyi Katalin önkormányzati képviselő
Lázár István képviselő
Turóczi Bertalan külsős tag
Hovánné Orosz Marianna külsős tag
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Polgármester javasolja, hogy a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottság elnökének Csabai Gyula képviselőt válassza meg a testület, tagjának Antal
Pál képviselőt, külsős tagjának Eperjesi Bélát.
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Baricska Jánosné képviselő a bizottság elnökének Antal Pált javasolja, külsős
tagjának Tóth Andrást.
Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző törvényességi aggályát jelzi. Elmondja, hogy
az első szavazás arról szólt, hogy a képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy ha az ő
nevük szóba jön, akkor hozzájárulnak a nyílt üléshez. A külsős tagoknál, aki nincs
jelen, rendelkezni kell a hozzájárulással, hogy szintén egyetértenek a nyilvános
tárgyalással. Amennyiben ez a hozzájárulás nem lett megkérve, zárt ülést kell tartani
a külsős taggal kapcsolatos szavazásnál.
Polgármester elmondja, hogy Turóczi Bertalan, Eperjesi Béla és Hovánné Orosz
Marianna jelen vannak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a bizottsági tagok választása
nyílt ülésen történjen. Egy személy, Mészáros Józsefné újólag volt javasolva, nem
tudja, hogy Virág Tamás képviselő úr rendelkezik-e az ő felhatalmazásával és
szintén újólag volt javasolva Tóth András, kérdése, hogy Baricska Jánosné képviselő
asszony rendelkezik-e felhatalmazással.
Virág Tamás képviselő válasza igen, Baricska Jánosné képviselő válasza szintén
igen.
Vattay Béla képviselő ügyrendben kért szót. Véleménye szerint, ha a bizottság
létszáma megvan, akkor onnantól kezdve okafogyottá válik a szavazás. Kérdése,
hogy ha mindenki megkapja a minősített többségi szavazatot, akkor mi fog történni,
mert ilyen is előfordulhat?
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Dr.Csiszár Miklós címzetes főjegyző igazat ad képviselő úrnak, ennél hiányzik a
szabály, ami most egyszerűen rendezhető úgy, hogy a testület erre a helyzetre
megállapítja a szabályt, és amikor megvan a 3 tag, polgármester úr nem szavaztat
tovább, mert fennáll az a veszély, hogy nem háromtagú lesz a bizottság az SZMSZ
szerint.
Polgármester egyetért azzal, hogy innen valóban hiányzik a szabály, de a
javaslatokat ezután is fel kívánja tenni szavazásra.
Ezt követően szavazásra bocsátja a személyi javaslatokat az alábbiak szerint:
- A Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnökének Csabai
Gyula képviselőt választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
- A Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság tagjának Antal Pál
képviselőt választja meg.
Képviselő-testület
elfogadta.

a javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett

- A Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság külsős tagjának
Eperjesi Bélát választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester felhívja a figyelmet, hogy az SZMSZ szerint engedélyezett bizottsági
létszám megvan, ettől függetlenül szavazásra bocsátja Tóth András személyére
érkezett javaslatot, mely szerint a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság tagjának kerüljön megválasztásra Tóth András.
Képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 7 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elvetette.
Képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta:
165/2010./X.9.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottság elnökének és tagjainak a következő személyeket
választja meg:
Elnök: Csabai Gyula önkormányzati képviselő
Tagok: Antal Pál önkormányzati képviselő
Eperjesi Béla külsős tag
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Polgármester javaslatot tesz a Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak
személyére. A bizottság elnökének javasolja Sztankóné Sándor Ibolya képviselőt,
tagjának Korbály Györgyi Katalin képviselőt, külsős tagjának Szőrné Zsigrai Erikát.
Baricska Jánosné képviselő a bizottságba külsős tagnak javasolja megválasztani
Bartók Jánosnét.
Virág Tamás képviselő Tiszolczki Lászlónét javasolja külsős tagként megválasztani a
bizottságba.
Polgármester jelzi, hogy Szőrné Zsigrai Erika hozzájárult a bizottsági tagság nyílt
ülésen történő tárgyalásához.
Virág Tamás és Baricska Jánosné képviselők jelzik, hogy az általuk javasolt
személyek szóban hozzájárultak, hogy a bizottsági tagsággal kapcsolatos
választásuk nyílt ülésen történjen.
Polgármester szavazásra bocsátja a javaslatokat az alábbiak szerint:
- A Humánpolitikai Bizottság elnökének Sztankóné Sándor Ibolyát választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
- A Humánpolitikai Bizottság tagjának Korbély Györgyi Katalint választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.
- A Humánpolitikai Bizottság külsős tagjának Szőrné Zsigrai Erikát választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta.
- A Humánpolitikai Bizottság külsős tagjának Bartók Jánosnét választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 2 igen, 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elvetette.
- A Humánpolitikai Bizottság külsős tagjának Tiszolczki Lászlónét választja meg.
Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elvetette.
Képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta:

166/2010/X.9.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Humánpolitikai Bizottság elnökének és tagjainak
a következő személyeket választja meg:
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Elnök: Sztankóné Sándor Ibolya önkormányzati képviselő
Tagok: Korbély Györgyi Katalin önkormányzati képviselő
Szőrné Zsigrai Erika külsős tag
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Polgármester gratulál a bizottságok elnökeinek és tagjainak a megválasztásukhoz.
Ezt követően a kisebbségi ügyekért felelős tanácsnok megválasztására kerül sor.
Javasolja kisebbségi tanácsnokká megválasztani Magyar Árpádné képviselő asszonyt.
Megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Más javaslat nem hangzott el.
Polgármester szavazásra bocsátja Magyar Árpádné kisebbségi tanácsnokká történő
megválasztását.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
167/2010.(X.9.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Magyar Árpádné képviselőt kisebbségi tanácsnokká
m e g v á l a s z t j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Polgármester gratulált képviselő asszonynak a megválasztásához, melyhez jó
munkát kíván.
Bejelenti, hogy a jelenlévő, megválasztott külsős bizottsági tagok eskütételére kerül
sor.
Turóczi Bertalan, Eperjesi Béla, Hovánné Orosz Marianna, Szőrné Zsigrai Erika
bizottsági tagok az esküt letették.
Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönve a megjelenést, az alakuló ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Csiszár Miklós
címzetes főjegyző
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