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EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2011. május 30-án megtartott rendkívüli  ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

         
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 

1./ Közoktatási intézményrendszer átszervezéséről 
 
2./ Egyházzal kötendő együttműködési megállapodásról 

 
3./ Iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési  
     szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” módosításáról 

 
4./ Óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési  
     szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” módosításáról 
 
5./ Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére  
     szóló pályázati kiírásáról 
 
6./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör  
     betöltésére szóló pályázati kiírásáról  

 
7./ Nefelejcs Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére szóló  
      pályázati kiírásáról  

 
8./ „Környezetvédelmi Alap” felhasználása csapadékvíz elvezetés anomáliáinak  
     csökkentésére 

 
9./ Edelény város belterületi digitális térképének frissítése 

 
 
 
E d e l é n y , 2011.  május 30. 
 
 
 
 
 
             Vártás József  
               jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án 

megtartott  rendkívüli ülésén.  
 
Jelen vannak:   Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,  

     Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, 
Magyar Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester,  
Vattay Béla alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya,  
Virág Tamás képviselők 

 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője   
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, 
       Okmányiroda vezetője 
       Nagy Gyula Városfejlesztési és Építéshatósági 

  osztály vezetője 
 

102, 110./ számú el őterjesztésnél :  Grunda János atya a Miskolci Apostoli  
      Exarchátus képviselője 

102./, 103./, 104., 110./ számú  
előterjesztésnél:           Hernádi Attiláné Városi Oktatási Központ 
            Igazgatója 
            Szabó Zoltán Balajt község polgármestere 
            Fóris Sándor Szuhogy község polgármestere 
             
 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
külön köszönti Grunda János atyát, a Miskolci Apostoli Exarhátus képviseletében, 
Balajt és Szuhogy község polgármesterét. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes 
létszámmal jelen van. 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait.  Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a 110./ 
sorszám alatt szereplő előterjesztést, - amely az „Egyházzal kötendő együttműködési 
megállapodás” címet viseli – 2./ napirendi pontként tárgyalják.  
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 
(1 fő nem szavazott). 
 
Ezt követően megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi 
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester  javasolja a módosítással együtt a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt - 11 
igen szavazattal egyhangúlag  elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

100/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:  Rendkívüli ülés napirendi pontjainak meghatározása. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 
1./ Közoktatási intézményrendszer átszervezéséről 

Előadó: polgármester 
 

2./ Egyházzal kötendő együttműködési megállapodásról 
Előadó: polgármester 

 
3./ Iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás  
     létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási  
     Megállapodás” módosításáról 

Előadó: polgármester 
 

4./ Óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás  
     létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási  
     Megállapodás” módosításáról 

Előadó: polgármester 
 
5./ Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői)  
     munkakör betöltésére szóló pályázati kiírásáról 

Előadó: polgármester 
 
6./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői)  
     munkakör betöltésére szóló pályázati kiírásáról  

Előadó: polgármester 
 

7./ Nefelejcs Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör  
     betöltésére szóló pályázati kiírásáról  

Előadó: polgármester 
 

8./ „Környezetvédelmi Alap” felhasználása csapadékvíz  
     elvezetés anomáliáinak csökkentésére 

Előadó: polgármester 
 

9./ Edelény város belterületi digitális térképének frissítése 
Előadó: polgármester 
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1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Közoktatási intézményrendszer átszervezéséről 
Előadó: polgármester 
 (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 102./ sorszám alatt.) 

Polgármester a közoktatási intézményrendszer átszervezéssel kapcsolatban a 
lakosság és a képviselő-testület tájékoztatásául elmondja, hogy néhány hónappal 
ezelőtt kezdődött ez a történet, amely történetnek egy rendkívül fontos állomásához 
érkeztek, viszont ez még nem a végállomás. Ez Edelény városának, diákjainak és az 
önkormányzatnak, de a Miskolci Apostoli Exarchátus életében is egy történelmi 
jelentőségű esemény. A most tárgyalandó anyag arról szól, hogy a hosszú hónapok 
tárgyalásai, illetve megfeszített tempójú munkája után most abba a helyzetbe 
kerültek, hogy dönthetnek arról, hogy a jövőben a régi Szabó Lőrinc Általános Iskola, 
a gimnázium és szakképző iskola fenntartói jogát átadják a Miskolci Apostoli 
Exarchátus részére. Az előkészítés során voltak olyan pillanatok, amikor azt 
tapasztalta és nem értette, hogy miért nem működnek egyszerűen a dolgok, és miért 
kell valamifajta késleltetést okozni ebben a folyamatban mások részéről. Ennek az 
okát nem akarja firtatni, de emlékezhetnek rá, hogy a május 25-ei testületi ülésen 
napirend előtt elmondta, hogy a BAZ. Megyei Közgyűlés aznap délután tart ülést és a 
napirendek között – annak ellenére, hogy 31 intézmény átszervezéséről fognak 
dönteni – az edelényi átszervezésről nincs meg az előterjesztés, tehát nem szerepelt 
a napirendek között. Arról tájékoztatja ezzel kapcsolatban a lakosságot és a 
képviselő-testületet, hogy a testületi ülés után kb. 12 óra körül elküldött egy levelet a 
főjegyzőnek. Tekintettel arra, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
88.§ (6) bekezdése alapján a fenntartói jog átadásához be kell szerezni a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat – fejlesztési tervre épített – szakvéleményét. 
Edelény Város Önkormányzat részéről 2011. április 26. napján a közoktatási 
intézmények átszervezése, fenntartói jog egyház részére történő átadása tárgyában 
szakvélemény iránti kérelemmel fordultunk Dr.Mengyi Roland elnök úrhoz. Ifj. Csabai 
Gyula képviselő úrtól, - aki tagja úgy az edelényi, mint a megyei önkormányzatnak – 
megdöbbenve értesültem arról, hogy a Megyei Közgyűlés 2011. május 25. napján 
15:00 órakor kezdődő ülésének napirendjei között nem szerepel az edelényi oktatási 
intézmény átszervezésével kapcsolatos napirend, annak ellenére, hogy további 31 
olyan előterjesztést tárgyal a közgyűlés, amely intézmények átszervezésével, illetve 
átadásával kapcsolatosak. Természetesen az ügyről tájékoztattam a Miskolci 
Apostoli Exarchátus képviselőjét. Főjegyző úrnak a következő tartalmú levelet 
küldték el: „Kérem Főjegyző Úr, mint a törvényesség őrének közreműködését abban, 
hogy a fent hivatkozott szakvéleményt a BAZ. Megyei Önkormányzat készítse el, és 
küldje meg önkormányzatunknak, annak érdekében, hogy a Miskolci Görög Katolikus 
Apostoli Exarchátus részére 2011. szeptember 1. napjával a középiskolánkat és egy 
általános iskolánkat át tudjuk adni. Segítő együttműködését előre is köszönöm.” 
Tehát ez a tartalmú levél ment el főjegyző úrnak, és hogy a folyamatot lássa és értse 
mindenki, elmondja, hogy május 25-én tartott ülésen már bejelentette, hogy péntekre 
összehívja a rendkívüli testületi ülést, azért mert a megyei közgyűlés döntése után 
kell meghozniuk az edelényi testületnek a döntést.  
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A megyei közgyűlést viszont ma délután 15:00 órára hívta össze elnök úr, ezért nem 
tartották meg pénteken a testületi ülést. Ha itt megelőzik a megyei önkormányzat 
döntését, akkor szabálytalanságot követnek el, ezért van ebben a szokatlan és késői 
időpontban a testületi ülésük. Köszönetét fejezi ki Csabai Gyula képviselő úrnak 
azért, hogy tájékoztatta erről a problémáról az önkormányzatot, a Miskolci Apostoli 
Exarchátus és mindenki érdekében, hogy az edelényi önkormányzat adja át a 
fenntartási jogot, és járhassanak a gyermekeik egyházi fenntartású általános, illetve 
középiskolába. Köszönetét fejezte ki továbbá a képviselő-testület és a város 
lakossága nevében Grunda János atyának és mindenkinek, aki az egyház részéről 
megfeszített munkával közreműködött abban, hogy a mai napon ide juthattak. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy most újból felvezetésre került a 
megyének a lejáratása, de szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a 
megyei közgyűlésen pontosan Csabai Gyula képviselő úrnak mondta elnök úr, hogy 
azért nincs közte Edelény anyaga, mert a tulajdonjog átadása és az intézmény 
szétszedése a napirendi pont, amely hosszabb időt igényel. Egy hétig ment a 
képújságban, hogy csak az edelényi önkormányzatét nem tárgyalta. Magával hozta a 
közgyűlés előterjesztését, amelyben Sáta, Sárospatak, Vámosújfalu, Sárazsadány 
településeknek az ügyét tárgyalta ma a közgyűlés. Tisztább lett volna a dolog, ha 
képviselő úr megnyomja a gombot és az mondja, hogy igen, ott rögtön tájékoztatást 
kapott arról, hogy azért, mert bonyolultabb az ügy, azért nem került arra a 
közgyűlésre, hanem most, időre, amikorra tudta, a megye biztosította. Jegyző úrnak 
is közli és vissza tudja igazolni, hogy rögtön a közgyűlés után hívta, hogy elnök úr 
elmondása szerint hétfőn lesz 15.00 órakor a közgyűlés, ahol Edelénynek a dolgait is 
tárgyalni fogják. Tehát az igazsághoz ez hozzátartozik és kéri polgármester urat, 
hogy mellőze a csúsztatásokat a városi tévében, az edelényi FIDESZ, és országosan 
a FIDESZ lejáratásától - és hogy ha nem úgy élt, és nem úgy indult, hogy a FIDESZ 
színeiben maradhasson, kéri, hagyja békén és ne bántsa, ne szidja a FIDESZ-t. 
 
Polgármester szerint semmiféle lejáratás nem volt abban, amit mondott, az 
eseményeket tényszerűen mondta el, arról volt tudomása, hogy Sátát sem hozták be 
egy teljesen más jellegű  probléma miatt. Egyébként pedig minden egyes intézmény 
átadás-átvételnél ugyanezek a jellegű dolgok vannak, semmivel sem kivételesebb és 
bonyolultabb az edelényi intézményátadás, mint bármelyik más. Erről ennyit, és ezt a 
vitát nem kívánja továbbfolytatni, és amit elmondott, nem lejáratási szándék volt a 
részéről. 
 
Csabai Gyula képviselő a tisztánlátás kedvéért el kívánja mondani, hogyan zajlott ez 
a történet. Ahogy polgármester úr említette, jelezte, hogy nincs a közgyűlés napirendi 
pontjai között az edelényi, majd megkérdezte az oktatási bizottságban ülő frakció-
tagokat, hogy esetleg találkoztak-e ezzel az előterjesztéssel. Azt mondták, hogy 
nem. Ezt természetesen jelezte polgármester úrnak, illetve keddi napon érdeklődtek 
a BAZ. Megyei Önkormányzat megfelelő osztályánál, ahol az előterjesztéssel 
kapcsolatban nem tudtak felvilágosítást adni. Akkor abban maradtak, hogy szerdán 
megyei közgyűlésük van, előtte megkeresi ehhez az előterjesztéshez kapcsolódó 
osztályt, illetve főjegyző urat is, de előtte az önkormányzat küld egy levelet, azt, 
amelyet polgármester úr felolvasott. Ez a levél fél egy környékén ment el az Edelényi 
Városi Önkormányzat hivatalából, a BAZ. Megyei Közgyűlés ülése pedig 15.00 
órakor kezdődött.  
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A közgyűlés megkezdése után adott elnök úr arra választ, hogy az edelényi 
előterjesztés miért is nem szerepel. Azt a választ adta, hogy bonyolult volt az 
előterjesztést elkészíteni. Azt gondolja, hogy semmiféle csúsztatás nincs a dologban, 
csak figyelembe kell venni az időrendi sorrendet. Akkor napirend előtt szót kért és 
megkérdezte, hogy miért volt bonyolult, hogyha Edelény április közepén vagy végén, 
illetve május 10-én ismételten megküldte a dokumentumokat, magyarul egy hónap 
állt a hivatalnak rendelkezésére, hogy elkészítse ezt a szakvéleményt, és hogy mi 
volt ebben olyan bonyolult, holott 30 esetben meg tudták tenni. Erre a válasz az volt, 
hogy bonyolult volt és a hivatal ezen dolgozik. Természetesen utána kapták az 
előterjesztéseket, hogy a mai nap folyamán a közgyűlés elé kerül, mint ahogyan oda 
is került. Az, hogy a városi televízióban mi megy, mi nem, vagy éppenséggel olyan 
állítás jelenik meg, ami nem felel meg a valóságnak, nagyon sajnálja, de erre azt 
tudja mondani, hogy ez nem tőle származik. Itt a városi televízió illetékesét kell 
megkérdezni. 
 
Polgármester elmondja, az, hogy a városi televízióban ilyen jellegű információ 
szerepel, ezt az ülés előtt tudta meg. Megkérdezte a szerkesztő asszonyt, hogy miért 
szerepel a televízióban, az volt a válasz, azért, mert a polgármester úr napirend előtt 
ezt mondta. Tehát elmondása alapján került be a városi televízióba, és szerinte ők 
semmi hibát nem követtek el. Ma délután a megyei önkormányzat meghozta a 
döntését az edelényi átszervezéssel kapcsolatban, amely határozat a következőket 
tartalmazza: 
 „1./ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlése – a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 88. § (6) és (7) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján – 
megállapítja, hogy az Edelény Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási 
intézmény átszervezésével és fenntartói jog átadásával kapcsolatban hozott döntése 
nem áll ellentétben a Borsod-Abaúj Zemplén megye közoktatási feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervével. A határozat melléklete szerinti 
szakvéleményt ezzel összhangban adja ki. 
2./ A Közgyűlés felhívja Edelény Város Önkormányzata figyelmét, hogy az 
átszervezés során elsődleges szempont a gyermekek mindenek felett álló érdeke, 
(Kt. 4. § (7) és 4.A § (1)-(2) bekezdések) ez azonban nehezen egyeztethető össze a 
folyamatos, többszöri átalakítással, átszervezéssel, mert kétségessé válik a 
feladatellátás hosszú távú tervezhetősége, bizonytalanná tehetik az igénybevevőket.” 
Megjegyzi, hogy ez utóbbival a megyei közgyűlés nyilván a 2008-as intézmény-
átszervezésükre célzott. Az 1./ pontot érintően azt gondolja, hogy nem volt bonyolult 
dolog, hogy egy hónap alatt nem lehetett volna összehozni. 
Ezt követően kéri a bizottsági véleményeket. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy a szétválasztással az általános 
iskolához tartozna egy konya is és a konyhai személyzet mindig az adott pedagógiai- 
létszámnak megfelelően alakul, és azt az oktatási törvény kimondja, hogy hány 
százaléka lehet a kisegítő személyzet. Most jelenleg 25 fő a konyhai létszám, plusz a 
technikai, amit kiegészít. Mi fog történni a többletlétszámmal, hiszen az 
átszervezéssel természetesen a pedagóguslétszám, - ami az önkormányzat 
fenntartásába marad - csökkeni fog. 
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A 2008-as összevonásnál, integrációnál 38 főnek szűnt meg a munkaviszonya és itt 
a felmondási időre járó bérnek az 50 %-át, illetve a végkielégítést 100 %-ban az 
önkormányzat visszaigényelte. A Magyar Államkincstár az állam felé ezt a pénzt 
visszaigényelheti, hogy ha 5 éven belül a helyek betöltésre kerülnek, hiszen az 
önkormányzat aláírta, hogy 5 éven belül ezek a helyek nem lesznek betöltve. Öt év 
még nincs, de a jegybanki kamat kétszeresét kell visszafizetni, ha ilyen döntés lesz. 
Ezzel számoltak-e, lesz-e ilyen kihatása ennek a döntésnek? Kérdése még, hogy ha 
38 közalkalmazottnak a felmondása az integráció miatt volt és bírósági úton 
érvényesíti a közalkalmazotti jogviszonynak a visszahelyezését, mi történik abban az 
esetben, ehhez az önkormányzat hogyan fog hozzáállni? Nyilván az integráció azért 
következett be, hogy az önkormányzatnak megtakarítása legyen. A gimnázium 
gazdasági csoportjával kapcsolatban nem talált semmit a határozati javaslatban, 
hogy mi lesz a 6 főnek a sorsa. Kérdése, hogy a gazdasági csoport hova kerül? 
 
Polgármester  a konyha plusz létszámával kapcsolatban elmondja, hogy a Miskolci 
Apostoli Exarchátussal kötött megállapodás értelmében a konyha marad az 
önkormányzatnál. A konyha jobb híján a Borsodi Általános Iskolához kerül, oda fog 
tartozni, viszont nem jelenti azt, hogy plusz létszám fog keletkezni, hiszen 
ugyanannyi telephelyen fog működni oktatási intézmény és ugyanannyi gyermek-
létszámmal. Az egyház fenntartásában működő iskolák diákjainak az étkeztetését az 
önkormányzat konyhája fogja lebonyolítani. A 2008-as létszámleépítéssel 
kapcsolatban elmondja, hogy az a létszám nem lesz visszatöltve, de a kérdést sem 
érti. Akkor önkormányzati szinten az intézményátszervezés miatt 38 fővel 
csökkentették a közalkalmazotti létszámot, amire pályáztak a végkielégítések, 
járulékok, stb. megtérítésére, amit meg is kaptak a Magyar Államkincstártól. Ezt a 
létszámleépítést ezzel az átszervezéssel nem törik derékba, ez valós létszámleépítés 
volt és azzal, hogy átadnak két intézményt az egyháznak, ebből a szempontból, -- 
úgy gondolja - semmi nem változik. 
 
Száz Attiláné osztályvezető megerősíti, hogy a tervezet szerint nem változik, és 
csak abban az esetben kell az állami támogatást visszafizetni, ha a létszám nő, de 
akkor is csak annyit ahány fővel növekedne, tehát csak az arra eső összeget kellene 
visszafizetni. Jelen esetben legjobb tudomása szerint ez az átszervezés nem fog 
létszámnövekedést eredményezni, sőt… 
 
Polgármester  a kérdés megválaszolását folytatva elmondja, hogy ebben a 
megállapodásban a gimnáziumban dolgozó 6 fős gazdasági csoport azért nem 
szerepel, mert rájuk az önkormányzatnak szüksége van. A tényleges átadásig még 
van három hónap, addig még az ilyen „apróbb” kérdéseket tisztázni fogják menet-
közben. Attól senkinek nem kell félnie, hogy az intézményeken belül bármifajta 
burkolt létszámleépítést hajtanak végre. Szó sincs erről, sőt azt gondolja, hogyha 
Edelényt nézik, a jelen intézményátadással még szükség lesz plusz gazdasági 
szakemberekre, hiszen az egyháznak is kell az intézményébe nem is egy gazdasági 
szakember. Városi szinten ezzel a lépéssel várhatóan munkahelyteremtés is történik. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy most önálló intézménnyé teszik az 
általános iskolákat és az óvodákat, az önálló intézménynél viszont meg van 
határozva a közoktatási törvény 1.számú mellékletében, hogy a technikai személyzet 
az adott intézménynél hány fő lehet, és hogy mennyi a konyhai létszám, és ezekbe 
mik tartoznak bele.  
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Tehát kifejezetten behatárolja, hogy hány fő technikai személyzetet alkalmazhat. Ezt 
mindenképpen meg kellene ilyen szempontból nézni. Önálló intézményt hoznak létre, 
ahol magasabb vezetői beosztással alkalmazzák a vezetőt, kell könyvtáros, - holott 
korábban elég volt egy – ifjúságvédelmi felelős, órakedvezmények a magasabb 
vezetői státuszból adódóan, tehát ilyen pluszok kellenek még. Polgármester úr annak 
idején elmondta, hogy azért valósítják meg az integrációt, mert az önkormányzat 
olyan pénzügyi helyzetben van, hogy meg kell lépni. Most pedig azt látják, hogy 
mindegy, hogy mi történik, minden eszközzel és minden módszerrel megakadályozni 
azt, hogy a jelenlegi vezetők maradjanak, hogy megszabaduljon tőlük. Az egész erről 
szól. December 29-én úgy álmodta meg polgármester úr, hogy szétválasztja az 
oktatási intézményeket, majd január 24-én úgy döntött, hogy háromfelé,  majd utána, 
hogy a fenntartói jogot átadja, de közben február 18-án a Magyar Gárdának a 
lapjában megjelenik Miklós Árpád, jobbikos országgyűlési képviselő nyilatkozata az 
edelényi gimnázium igazgatójaként. Ez folyamatában arra mutat, hogy azért kell az 
átszervezés, és tökmindegy, hogy mi történik, csak a vezetőktől megszabaduljon – 
kivéve az egyházat és elnézést kér. 
 
Polgármester felhívja képviselő asszony figyelmét, hogy a döntéseket, az 
előterjesztések határozati javaslatait nem Molnár Oszkár szavazta meg egyedül, 
hanem a képviselő-testület többségi szavazással. Erről nem ő döntött, ő elkészítette 
az előterjesztést december 29-re, és hála a jó Istennek, hogy az első elképzelés után 
kaptak a Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátustól egy megkeresést, hogy 
szeretnének oktatási intézményeket átvenni Edelényben. Ennek a mai napig is örül 
és reméli, hogy a város többsége is örül az akkori kérésnek, ami reméli, hogy egy 
rövid idő múlva egy végérvényes döntéssé válik. Azzal egy időben, hogy a 
gimnáziumot, illetve a volt Szabó Lőrinc Általános Iskolát az egyháznak átadják, a 
Városi Oktatási Központot megszüntetik. Egy megszüntetett intézmény helyébe nekik 
új intézményeket kell alapítani, és ha nem akarnak általános iskola nélkül maradni és 
nem akarják, hogy a Borsodi Általános Iskolába járó 300 gyermek Szendrőládra, meg 
máshová járjanak iskolába, akkor nekik alapítani kell egy általános iskolát. Ez történik 
majd a következő előterjesztésben. Elmondja még, hogy azért alapítanak két óvodát, 
mert az egyház jelezte, hogy óvodát, iskolát és gimnáziumot szeretnének átvenni. 
Számtalanszor elmondta, hogy sajnos az óvodát most nem tudják átadni, mert a 
pályázat kiírója projektközben nem járul hozzá az intézmény átadásához. Az egyház, 
ha jövőre is fenntartja ezt a szándékát, és továbbra is szeretne óvodát átvenni 
Edelényben, akkor miért csinálnának maguknak plusz munkát azzal, hogy egy 
óvodát hoznak létre és jövőre meg ketté kell venni. Így viszont teljes mértékben elő 
lesz készítve a „terep” arra, hogy jövőre ezt a lépést bonyodalmak nélkül megtegyék. 
Megjegyzi, hogy most már érti, hogy miért mozognak erők a háttérben, de azt kéri, 
értsék meg végre, hogy nem személyekről szól ez a döntés. Meggyőződése, - és 
nemcsak neki - hogy Edelény számára ez a döntés történelmi jelentőségű és nehogy 
azt gondolja bárki, hogy egy-két intézményvezető menesztése miatt akarnak így 
dönteni. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy 2008-ban azért történt meg az 
oktatási intézmények összevonása, mert az egész országban így történtek. Most, 
amikor a FIDESZ kormányra került gazdasági holdingokat hoztak létre az 
önkormányzatok, megint csak szűkítve az önkormányzati iskolákban dolgozók 
létszámát és cseréjét, és tudják nagyon jól, hogy mi folyt a városban.  
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Azon túl nekik harmadik folyamatként belépett az, hogy az egyházak akár így, akár 
úgy, de szerencsére kedvező feltételeket kaptak a finanszírozás területén, sokkal 
kedvezőbb feltételeket, mint az önkormányzatok. Ezeket az intézkedéseket nem 
személy szerint Molnár Oszkár polgármester úr és parlamenti képviselő hozta meg, 
hanem a mindenkori felelős kormány, ezeket a lehetőségeket ők adják az 
önkormányzatok kezébe. Itt szó sem volt soha személyes cserékről, mert a 
kormányzat soha nem tudja, hogy ki az, aki Edelényben nem megfelelő politikailag a 
vezetésre. A másik része pedig a dolognak, tudják nagyon jól, hogy az önkormányzat 
milyen súlyos gazdasági helyzetbe került a vis maior kapcsán is, azon túl, hogy egy 
ilyen város, mint Edelény a nyugati világban már régen elnéptelenedett volna. A 
mindenkori városvezetésnek köszönhető, hogy a pedagógusait még tudja fizetni az 
önkormányzat, melyért dicséret illeti. Szerinte semmilyen hátsó szándék nincs ebben 
az egészben, hanem egyszerűen nemcsak Edelény létezik, hiszen létezik a megye, 
az ország, Európa, a világ és úgy próbálnak beszélgetni egymással, minthogyha 
csak Edelény létezne. Az egyház, ha átveszi a három intézményt idővel, az 
önkormányzatnak marad három intézménye és arról volt szó, az a tervezet, hogy 
akkor nagyobb figyelmet kap majd a három önkormányzati intézmény. Ezt szívből 
reméli, és azon túl most is vannak vezetők és helyettesek pótlékkal, sőt van 
mindegyik fölött egy igazgató, aki ugyancsak pótlékot kap, és nem azért mondja, 
mert sajnálja tőlük, de ez mindig újra és újra szóba kerül. Az egyeztetések 
megtörténtek, soha senki nem mondott ellene semmit, sőt mindenki csak az örömét 
fejtette ki abból a szempontból, hogy milyen jó lesz, ha végre Edelényben is egyházi 
iskolák lesznek. Nem tudja, hogy miért vannak annyira ellene, ha meghallják, hogy 
egyházi iskola, az mindig színvonalat adott a diákjainak és mindig büszkén mondja 
mindenki, hogy igen is ő egyházi iskolába jár. Reméli, hogy ez az egész folyamat, 
ami elkezdődött Edelényben, ez sikerrel fog véghezmenni, mert hiszen az ország 
többi városában ezt teszik, minden józanul gondolkodó önkormányzat, és ahol az 
egyházak kérik az iskolát átadásra, azt mindenhol segítik és támogatják. 
 
Baricska Jánosné képviselő elmondja, a képviselőtársai tudják, hogy az elsők 
között javasolta és örült, amikor a Görög Katolikus Egyház megkereste az 
önkormányzatot, hogy adják át az intézményt. Nem erről van szó, az oktatási 
intézményből a fenntartói jog a nélkül kivehető, hogy a Városi Oktatási Központ  
megmaradó része is marad, nem kell szétválasztani, mert így, hogy azt is szétszedik, 
dupla költség lesz. A fenntartói jog tehát úgyis átmehet, hogy a VOK-ból kiemelik a 
fenntartói jogot és így nem lesz többletköltség. 
 
Vártás József jegyző az oktatási törvény 1. számú mellékletében a technikai 
létszámra vonatkozóan elmondja, hogy a törvényben erre vonatkozó rendelkezés 
kimondja, hogy a technikai létszám keretén belül ajánlott megoldani a nevelési-
oktatási intézményben működtetett főző- és melegítőkonyha üzemeltetését. A 
technikai létszámot meg kell emelni az olyan feladatok ellátásához szükséges 
létszámmal, amellyel a nevelési-oktatási intézmény jogszabály rendelkezései szerint 
köteles megszervezni (munkavédelem, tűzvédelem, gazdasági szervezet, stb.) Itt a 
tervezet intézmény-átalakításoknál el kell mondani, hogy a létrejövő intézmények, 
önállóan működő költségvetési szervek lesznek, tehát a Borsodi Általános Iskola 
kivételével nem fognak gazdasági szervezettel rendelkezni, a gazdálkodási 
feladatokat a tervek szerint a Borsodi Általános Iskolában létrehozandó gazdasági 
szervezet fogja ellátni a jövőben, amely intézmény önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv lesz. 
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Polgármester nem érti Baricska Jánosné képviselőt, hogy milyen költségek fognak 
jelentkezni itt pluszban. Jelen pillanatban a Borsodi Általános Iskolában kell egy 
igazgató és egy helyettes, és természetesen a szuhogyi tagiskola ugyanúgy megvan, 
így is létezik, akár a Városi Oktatási Központon belül, akár a Borsodi Általános Iskola 
tagiskolája lesz. Tehát ez ebből a szempontból nem oszt, nem szoroz. Kell most 
mind a két óvodába egy-egy óvodavezető, ez összesen négy vezető. Ha maradna a 
VOK, lenne egy főigazgató, kellene a Borsodi Általános Iskolába egy 
intézményvezető, egy helyettes és mind a két óvodába egy-egy vezető, tehát több 
kellene, ezért nem érti, hogy miről beszél képviselő asszony. Semmiféle plusz 
költség nem adódik ebből az átszervezésből. Egyébként pedig most fogják kiírni a 
pályázatot és mikor fog még dönteni a képviselő-testület, honnan fogják tudni, hogy 
kik fognak pályázni, kire fog szavazni a képviselő-testület, tehát ezek mind olyan 
kérdések, ami a jövő zenéje. 
Ezt követően jelzi, hogy szavazás előtt, lesz néhány módosító javaslat az egyház 
részéről a megállapodásra vonatkozóan, illetve a hivatal részéről szintén két 
pontosítás, és ami a legfontosabb, hogy amikor készítették a kollégák az 
előterjesztést, akkor még Miskolci Görög Katolikus Apostoli Exarchátus volt a 
megnevezés, a bíróságon ez át lett nevezve, így helyesen Miskolci Apostoli 
Exarchátus. Kéri, hogy mindenki az új névvel vegye figyelembe a megállapodást. 
A jelenlévő Grunda János atyától elnézést kér, amiért ez az előterjesztést politikai 
színezetet kapott, és kéri, hogy mondjon néhány biztató szót. 
 
Grunda János atya nagy szeretettel köszönti polgármester urat, a képviselő-
testületet, Edelény város lakosságát és azzal kezdené, hogy természetes dolog az, 
hogy ha jót szeretnének, akkor minden oldalról megvizsgálják az ügyet, és ha ez így 
történik, így születik egy jó megoldás, akkor természetesen pozitív lesz mindnyájuk 
számára. Hangsúlyozta, hogy a most újonnan szentelt Atanáz püspök atya üzenetét 
is hozta, hogy a kvázi új egyházmegye szeretne szolgálni Edelény városában azzal 
az értékkel, amelyet egyházuk 2000 éve hordoz, azt szeretnék segítségül felajánlani 
és természetesen közösen együtt élni ebben a városban és a város körzetében. 
Tehát úgy szeretnének itt egyházi iskolát működtetni, hogy a maradandó 
önkormányzati akár óvoda, akár általános iskola, az egyértelmű, hogy testvérként 
működik együtt, hiszen a közoktatásból fakadó kötelezettségeiket mindenképpen 
szeretnék vállalni. Emellett olyan értékeket, amelyet egyházuk hordoz, ennek a 
tapasztalatát átadni Edelény város javára, hiszen a gyermekek mellett a szülőket is 
meg tudják szólítani és ezek az értékek, ha itt gyökeret vernek, akkor ez még inkább 
kihat a környékre és az egész országra. Szeretettel biztat mindenkit, hogy ne féljenek 
az egyházi oktatástól, az egyház jelenlététől a városban, mert az eddigi tapasztalatok 
azt mutatják, hogy ahol a rendszerváltás óta újra iskolákat vettek át, és az legyen 
akár református, akár római katolikus, akár görög katolikus, nyugodtan elmondhatja, 
hogy minden intézmény a környezetében mindenképpen pozitív szemléletet hozott 
és ezt a pozitív üzenetet szeretnék Edelény városában. 
 
Polgármester köszöni Grunda János atya hozzászólását, és természetesen a 
képviselő-testület is üdvözli püspök urat és köszönik neki is azt, hogy e nemes ügy 
mellé állt. Szavazás előtt a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy ezzel a  
döntésükkel még nincs véglegesen átadva az egyháznak a két intézmény.  
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A végleges átadás szeptember 1-jén fog megtörténni. Néhány dolog még mindig 
tisztázásra vár, többek között az un. TISZK, a Sajó-menti Szakképzési Társulás, 
amelynek tagjai Ózd, Edelény, Emőd, Mezőcsát, illetve a BAZ. Megyei 
Önkormányzat szakképző iskolái. Azért érdekes és fontos ez, mert a TISZK pályázott 
a gimnázium északi szárnyának a felújítására, illetve eszközbeszerzésre. 
Ez a pályázat Európai Uniós pályázat volt, összességében kb. 95 millió forintról 
beszélnek, amelyből 65 millió forint az épület felújítása, és 30 millió forint körüli 
összeg az eszközbeszerzés. Kérték a TISZK-nek is a véleményét az intézmény-
átadással kapcsolatban, amit meg is kaptak, igaz nem a TISZK Társulási 
Tanácsának a véleménye, hanem csak a TISZK elnökének a véleménye, ami nem jó 
jelen pillanatban számukra, és ebben van még tennivalójuk. Ennek a levélnek a 
kapcsán lehet bebizonyítani azt, hogy „mindenki Edelényért akar tenni.” A TISZK 
elnökének írásban megküldött véleményét felolvasta, amely a következőket 
tartalmazza:  
„1./ A hatályos társulási megállapodás II. fejezetének 2. pontja szerint „A társuláshoz 
csatlakozhat minden olyan helyi önkormányzat, amely a szakképzés feladataiban 
részt vevő iskolát tart fenn…” Ezek alapján, ha nem helyi önkormányzat a szakképző 
intézmény fenntartója, akkor nem lehet tagja a társulásnak sem. 
2./ A társulási megállapodás II.: „A társulás keletkezése és megszűnése fejezetének 
4. pontja rendelkezik a társulásból való kilépésről a következők szerint: „ A 
társulásból kilépni a naptári év utolsó napjával lehet. A kilépési szándékot a kilépni 
szándékozó önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott 
határozatával megerősítve, egy tanévvel korábban kell bejelenteni a társulásnak. A 
kilépő taggal a társulás elszámol”. Mivel az előkészített döntésük előre vetíti a 
társulásból való kilépést is, ezért kérjük a társulási megállapodás előbb említett 
pontja alapján járjanak el, és jelezzék esetleges ilyen szándékukat. 
3./ Továbbá a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás, mint pályázó által 
lebonyolított Európai Uniós forrásból finanszírozott infrastrukturális beruházással 
kapcsolatban TISZK-ünknek, így Edelény Város Önkormányzatának a következők 
szerint fenntartási kötelezettsége van: „A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott 
beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006. EK. Rendelet szerint a 
projekt fizikai befejezését követően minimum 3 évig fenntartja és üzemelteti. A 
támogatással létrehozott TISZK-eknek vállalniuk kell, hogy a projekt lezárását 
követően legalább 5 évig fenntartják és működtetik a TISZK-et.” 
4./ A TISZK-ben való működés során a szakképzés-fejlesztési forrásokból 
beszerzett, a TISZK tulajdonát képező eszközöket fenntartási kötelezettség terheli. 
Ezt a fenntartási kötelezettséget a TISZK-nek kell biztosítani az intézményeiben, 
ezért az intézmény TISZK-ből való kiválása esetén más intézménybe (ugyanabba a 
szakmacsoportba) kell átszállítani. 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján minden esetben előremutató, konstruktív 
együttműködésben tudtunk dolgozni az Edelényi Városi Oktatási Központ 
vezetőségével és munkatársaival. Hisszük, hogy kilépésük esetén egy fontos 
szövetségest veszít el a Sajó-menti TISZK, de megértve az önkormányzat döntését, 
sok sikert kívánunk a további működéshez, és egyben felajánljuk segítségünket.”  
 
Ez a levél első olvasatra rémisztő számukra, de véleménye szerint nem kell 
megijedni és megrémülni, ugyanis a közoktatásról szóló törvény 89. § (12) 
bekezdése a következőképpen szól: 
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 „A közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási 
intézmény, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó megállapodhat a 
szakképzés-szervezési társulással a feladatok közös megszervezésében. A 
megállapodás előfeltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási 
intézmény, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó az (5) bekezdés a) 
pontjában meghatározottak szerint vállalja a szakképzésnek a regionális fejlesztési 
és képzési bizottság döntésének megfelelő megszervezését.” Az 5./ pontot nem 
idézné, amelyben az van leírva, hogy a tagnak vállalnia kell sok mindent. Véleménye 
szerint a törvény alapján pofonegyszerű a megoldás, amennyiben az egyház 
kinyilatkozza, hogy a TISZK-nek továbbra is tagja kíván maradni, megállapodik a 
TISZK-kel és le van zárva az ügy. A szintén Európai Uniós forrásból megvalósított, a 
gimnázium főépületén végrehajtott felújítás és átalakítás, bővítés, illetve van még 
egy-két apróbb pályázat, amelynél a kiírónak hozzá kell járulni az intézményi 
fenntartói jogának átadásához. Szóban már megkapták ezeket az ígéreteket, írásban 
még nem érkeztek meg, de reméli, hogy ez nem lesz akadálya a szeptember 1-jei 
intézményátadásnak. 
Ezt követően elmondja, hogy a megállapodáshoz a Miskolci Apostoli Exarchátusnak 
két módosító javaslata van. A 46./ pont második bekezdésének második sorából 
kerüljön ki a „vagy rendkívüli” szövegrész, és helyette a következő szövegrész 
kerüljön be: „A szerződés megszűnése esetén átadó köteles az intézményben 
foglalkoztatott és a tevékenység ellátáshoz jogszabályban előírt számú és 
képesítésű dolgozókat továbbfoglalkoztatásra átvenni quasi munkajogi jogutódlással. 
 
Vártás József jegyző észrevételezte, hogy a „vagy rendkívüli” szövegrész kikerül, de 
az utána ismertette módosítás nem helyette kerül be, hanem azzal egészül ki a 46./ 
pont. 
 
Polgármester elnézést kér a hibáért, majd újból szavazásra bocsátja úgy, hogy a 
46./ pontból a „vagy rendkívüli” szövegrész kerüljön ki és új bekezdéssel egészüljön 
ki ez a pont, amely a következő: „A szerződés megszűnése esetén átadó köteles az 
intézményben foglalkoztatott és a tevékenység ellátáshoz jogszabályban előírt 
számú és képesítésű dolgozókat továbbfoglalkoztatásra átvenni quasi munkajogi 
jogutódlással.” 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester szavazásra bocsátja az egyház azon módosító javaslatát, hogy a 45./ 
pont második bekezdéséből kerüljön ki a „vagy rendkívüli” szövegrész, és szintén 
kerüljön be az a szövegrész, hogy „A szerződés megszűnése esetén átadó köteles 
az intézményben foglalkoztatott és a tevékenység ellátáshoz jogszabályban előírt 
számú és képesítésű dolgozókat továbbfoglalkoztatásra átvenni quasi munkajogi 
jogutódlással.” 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester elmondja, hogy a hivatal részéről három pontosítás van a 
megállapodáshoz, az egyik a 42./ pontot érint, melynek második bekezdéséből 
kimaradna a „jelentős csökkenését az állami normatíva megszűnését vagy” 
szövegrész. 
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Vártás József jegyző jelzi, hogy a hivatal részéről a három pontosítás egyikét 
polgármester úr ismertette, amely tulajdonképpen az általános iskolával kapcsolatos 
közoktatási megállapodás 42./ pontjáról van szó és az ismertetett szövegrésznek a 
törléséről. Ezt követően az „Alapító Okirat” 4./ pontjában elírásra került az 
összlétszám, ami helyesen 430 fő. A harmadik módosítás a középiskolával 
kapcsolatos közoktatási megállapodás, melynek 41./ pontjából törlésre kerülne a 
„jelentős csökkenését az állami normatíva megszűnését vagy” szövegrész. A 
harmadik pontosítás a Miskolci Apostoli Exarchátus névváltozásához kapcsolódik. 
 
Polgármester a pontosításokat módosításként veszi, majd egyben szavazásra 
bocsátja jegyző úr által ismertetett módosításokat.  
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 11 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Polgármester ezt követően a módosításokkal együtt szavazásra bocstája a 
megállapodás elfogadását az általános iskolára vonatkozóan. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt - 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester  a módosításokkal együtt szavazásra bocstája a megállapodás 
elfogadását a középiskolára vonatkozóan. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt - 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő ügyrendben kért szót. Egyetért azzal, hogy az 
intézményeket átadják, de az intézmények szétválasztásával nem ért egyet. Szerinte 
a pontokról lehetne külön-külön szavazni. 
 
Polgármester válasza, hogy nem szavaznak külön-külön a pontokról, mert érdekes 
szavazás lenne, ha külön szavaznának és tulajdonképpen a mai ülésük egy 
különleges képviselő-testületi ülés, amin a város életét, gyermekeik, pedagógusaik, s  
összességében a város, az önkormányzat életét,  jövőjét jelentősen befolyásoló, 
meghatározó döntést hoznak. Nem először van tárgyalás alatt ez a folyamat, és ha 
képviselő asszonynak ilyen jellegű problémái voltak, miért most hozakodik elő vele 
és miért nem az előző testületi ülésen? Lefolytattak minden egyeztetést mindenkivel 
és akkor most jön elő valami újjal az utolsó előtti pillanatban. Egy intézmény 
átszervezése nem így működik, és nem teszi fel külön-külön szavazásra a határozati 
javaslat pontjait, azt egyben fogja feltenni szavazásra. 
Ezt követően megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy ki az, aki egyetért a 102./ 
sorszámú előterjesztés határozati javaslatának elfogadásával? 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta (Baricska 
Jánosné nem vett részt a szavazásban), majd meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
101/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy:   Közoktatási intézményrendszer átszervezéséről 
 

1.  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 242/2010. 
(XII.29.) és a 3/2011. (I.24.) számú határozatát visszavonja . 

 
2.  Képviselő-testület az Edelényi Gimnázium, Szakképző és 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Napköziotthonos Óvodát az 1992. évi XXXVIII. törvény 95.§-a 
alapján szétválasztással 2011. augusztus 31. napjával 
megszünteti, a Megszüntet ő Okiratot  (a határozat 1. számú 
mellékleteként) jóváhagyja. 

 
A szétválasztás különválással történik. A különváló költségvetési 
szerv megszűnik, jogutódjai a létrejövő költségvetési szervek. 
Határidő: 2011. június 6. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

3. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az intézmény 
nyilvántartásból való törlése iránt intézkedjen, az intézmény 
Megszüntető Okiratát a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 
Határidő: 2011. június 6. 
Felelős:  polgármester 
 

4. Az Edelény, Borsodi út 36/b. szám alatti feladat-ellátási helyen az 
általános iskola fenntartói jogát átadja a Miskolci Apostoli 
Exarchátus részére 2011. augusztus 31. napjától határozatlan 
időre és az erről szóló „Közoktatási Megállapodás”-t (a határozat 2. 
számú mellékleteként) – a módosításokkal együtt - jóváhagyja.  
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: megállapodás megkötése: 2011. május 31. 

intézményátadás: 2011. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

5.  Az Edelény, Borsodi út 34. szám alatti feladat-ellátási helyen a 
gimnázium és szakképz ő iskola  fenntartói jogát átadja a Miskolci 
Apostoli Exarchátus részére 2011. augusztus 31. napjától 
határozatlan időre és az erről szóló „Közoktatási Megállapodás”-t 
(a határozat 3. számú mellékleteként) – a módosításokkal együtt -  
jóváhagyja. 
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: megállapodás megkötése: 2011. május 31. 

intézményátadás: 2011. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

6. Képviselő-testület az alábbi költségvetési szerveket hozza létre: 
a) Általános iskolai feladatok ellátására 2011. szeptember 1 . 

napjával „önállóan m űködő és gazdálkodó” intézményt 
alapít, az intézmény Alapító Okiratát (a határozat 4. számú 
mellékleteként) jóváhagyja. 
Feladata a városi közoktatási intézmények tanulóinak 
étkeztetése, szükség esetén részt vesz a szociális étkeztetés 
biztosításában. 
Az intézmény neve:  Borsodi Általános Iskola 
Az intézmény székhelye:  3780 Edelény, Borsodi út 150. 
Tagintézmény címe:    3734 Szuhogy, Rákóczi utca 10. 
Feladat-ellátási hely:   3780 Edelény, Borsodi út 36/b.  
                                                           /konyha/ 
 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
b) Napköziotthonos óvodai és bölcs ődei  feladatok ellátására 

2011. szeptember 1 . napjával „önállóan m űködő”  
intézményt alapít, az intézmény Alapító Okiratát (a határozat 
5. számú mellékleteként) jóváhagyja.  
Az intézmény neve:  Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
Az intézmény székhelye:  3780 Edelény, Mátyás  király u. 7/a. 
Feladat-ellátási hely:   3780 Edelény, Mátyás király u. 1. 
Feladat-ellátási hely:   3780 Edelény, Bányász u. 2. 
Tagintézmény címe:   3734 Szuhogy József A. u. 56. 
 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

c) Napköziotthonos óvodai  feladat ellátására 2011. szeptember 
1. napjával „önállóan m űködő”  intézményt alapít, az 
intézmény Alapító Okiratát (a határozat 6. számú 
mellékleteként) jóváhagyja. 
Az intézmény neve:   Nefelejcs Óvoda 
Az intézmény székhelye:   3780 Edelény, Miklós Gy. u. 3. 
 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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d.) A b) és c) pontban szereplő önállóan működő költségvetési 
szervek gazdálkodási feladatait az a) pont szerinti önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerven belül 
létrehozandó, és működő gazdálkodó szervezet látja el. 

 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
7. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az intézmények 

nyilvántartásba vétele iránt intézkedjen, az intézmények Alapító 
Okiratait a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

 
Határidő: 2011. június 6. 
Felelős:  polgármester 
 

8. Miskolci Apostoli Exarchátus részére átadandó 
intézményegységekbe járó azon tanulók, 18 éven aluli gyermekek 
esetében szüleik írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni, akik nem 
akarják egyházi fenntartású intézményben folytatni tanulmányaikat, 
járatni gyermekeiket. 

 
Határidő: 2011. június 20. 
Felelős: igazgató, polgármester 

 
9. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester azoknak a 

tanulóknak, akik nem kívánnak az egyházi fenntartású 
intézménybe járni, az elhelyezésük érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős: polgármester 
 

10. Képviselő-testület elrendeli az óvodai és az iskolai feladatokat 
ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési 
szabályairól szóló „Társulási Megállapodás”-ok módosítását. 

 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős:  polgármester 
 

11. Képviselő-testület elrendeli, hogy az Edelényi Gimnázium, 
Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Napköziotthonos Óvoda igazgatója a munkáltatói 
jogkör gyakorlójaként a közalkalmazottak nyilatkozata alapján 
hozza meg a szükséges munkáltatói döntéseket. 

 
Határidő:  2011. augusztus 31. 
Felelős:  igazgató, polgármester 
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12.  Képviselő-testület elrendeli, az Edelényi Gimnázium, Szakképző  
      és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és  
      Napköziotthonos Óvoda megszüntetése miatt 2011. augusztus  
      31. napjával az intézmény költségvetési előirányzatát zárolja. 

 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester, pénzügyi osztály vezetője 

 
13. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester, az egyházi 

fenntartású intézménybe átkerülő tanulók után járó normatív állami 
hozzájárulás, normatív kötött felhasználású támogatás 
lemondásáról intézkedjen a Magyar államkincstár felé, továbbá a 
kistérségi közoktatási kiegészítő normatíva lemondása 
tekintetében az Edelény Többcélú Kistérségi Társulás felé. 
Az önkormányzat az Egyháznak kiegészítő támogatást nem fizet. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester, pénzügyi osztály vezetője 

 
 
 

101/2011. (V.30.) számú határozat 1. számú mellékle te 
 
 

M E G S Z Ü N T E T Ő  O K I R A T  
 
 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 95. § (1) bekezdésében és  96. 
§-ában, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. r. 11. §-ában foglaltak alapján Edelény Város Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Önkormányzat) az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda, mint 
költségvetési szerv megszüntetéséről a megszüntető okiratot az alábbi tartalommal 
adja ki: 
 
1. Az intézmény neve, székhelye : Edelényi Gimnázium, Szakképző és 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Napköziotthonos Óvoda 
3780 Edelény, Borsodi út 34 

2. Fenntartó/irányító szerve:  Edelény Város Önkormányzata,  
3780 Edelény, István király útja 52. 

3. Megszüntet ő szerve:  Edelény Város Önkormányzata,  
3780 Edelény, István király útja 52. 

4. Megszüntet ő jogszabály, határozat:  Edelény Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 101/2011. (V.30.) számú 
határozata 

4. Az intézmény megszüntetésének oka:  Az oktatási intézmény fenntartói jogának 
átadása egyházi fenntartásba, illetve az új 
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szervezeti formában jobban biztosítható az 
oktatási-nevelési intézmények szakmai 
önállósága, jobban érvényesíthető a döntési 
és felelősségi rendszer. 

5. Az intézmény jogszabályban  
meghatározott közfeladata : 

közoktatási és gyermekjóléti feladat ellátása 

6. A közfeladat jöv őbeni ellátása : • 3780 Edelény, Borsodi út 150. feladat-
ellátási helyen ellátott általános iskolai 
feladatokat Edelény Város 
Önkormányzata által alapítandó 
Általános Iskola  látja el (székhely: 3780 
Edelény, Borsodi út 150.), 

 
• 3780 Edelény, Mátyás király utca 7/a 

feladat-ellátási helyen ellátott 
napköziotthonos óvodai és bölcsődei, a 
3780 Edelény, Mátyás király utca 1. és a 
3780 Edelény, Bányász út 2. szám alatti 
feladat-ellátási helyen ellátott 
napköziotthons óvodai feladatokat 
Edelény Város Önkormányzata által 
alapítandó Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcs őde látja el (székhely: Mátyás király 
utca 7/a, feladat-ellátási helyek: 3780 
Edelény, Mátyás király utca 1., 3780 
Edelény, Bányász út 2.), 

 
• 3780 Edelény, Miklós Gy. út 3. feladat-

ellátási helyen ellátott napköziotthonos 
óvodai feladatokat Edelény Város 
Önkormányzata által alapítandó 
Napköziotthonos Óvoda  látja el 
(székhely: 3780 Edelény, Miklós Gy. út 
3.), 

 
• 3734 Szuhogy, Rákóczi út 10. feladat-

ellátási helyen ellátott általános iskolai 
feladatokat a 3780 Edelény, Borsodi út 
150. székhelyű Általános Iskola  
tagintézményeként működő általános 
iskola látja el (tagiskola: 3734 Szuhogy, 
Rákóczi út 10.), 

 
• 3734 Szuhogy, József A. 56. feladat-

ellátási helyen ellátott napköziotthonos 
óvodai feladatokat a 3780 Edelény, 
Mátyás király u. 7/a székhelyű 
Napköziotthonos Óvoda és Bölcs őde 
tagintézményeként működő 
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napköziotthonos óvoda látja el (tagóvoda: 
3734 Szuhogy, József A. 56.), 

 
• 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. feladat-

ellátási helyen ellátott általános iskolai 
feladatait a Miskolci Apostoli 
Exarchátus  által alapítandó Általános 
Iskola látja el (székhely: 3780 Edelény, 
Borsodi út 36/b.), 

 
• 3780 Edelény, Borsodi út 34. székhelyen 

ellátott gimnáziumi és szakképző iskolai 
feladatait a Miskolci Apostoli 
Exarchátus  által alapítandó Középiskola 
látja el (székhely: 3780 Edelény, Borsodi 
út 34.). 

 

7. A közfeladat jöv őbeni ellátásához 
szükséges köztulajdon 
meghatározása: 

Az intézmény 2011. augusztus 31. 
fordulónappal készített vagyonleltárában 
szereplő, a Miskolci Görög Katolikus Apostoli 
Exarchátus részére használatba/tulajdonba 
adandó tárgyi eszközökről, immateriális 
javakról és készletekről  Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 
elfogadott külön szerződés rendelkezik. 
Az Egyház részére át nem adandó tárgyi 
eszközök, immateriális javak és készletek az 
újonnan létrejövő önkormányzati 
intézmények használatába kerülnek, az 
intézményfenntartó társulási 
megállapodásokban foglaltak alapján. 
Az átadás-átvétel időpontja: 2011. augusztus 
31. 

8. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések: 

A megszűnő intézmény alkalmazottainak 
továbbfoglalkoztatásáról Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott Megállapodás rendelkezik. 
2011. augusztus 31-én az intézménnyel 
jogviszonyban álló dolgozók 2011. augusztus 
hóra esedékes munkabérét és járulékait az 
Önkormányzat fizeti. 

9. Rendelkezés jogok és 
kötelezettségek  tekintetében: 

Az intézmény előirányzatai 2011. augusztus 
31. napjával zárolásra kerülnek. 

10. Kötelezettségvállalás rendje:  A Edelényi Gimnázium, Szakképző és 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Napköziotthonos Óvoda 
igazgatója a megszüntető okirat 
jóváhagyását követő naptól éven túli, tartós, 
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illetve 2011. augusztus 31. napja utáni 
időszakra vonatkozó kötelezettséget nem 
vállalhat. 

11. Jogutódlás ren dje:  A 2011. augusztus 31. napjáig keletkezett 
vagyoni jogok és kötelezettségek 
tekintetében Edelény Város Önkormányzata 
és Szuhogy Község Önkormányzata a 
jogutód a társulási megállapodásban 
foglaltak alapján. 

12. Rendelkezés a tartozásokról:  Az Edelényi Gimnázium, Szakképző és 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény és Napköziotthonos Óvoda 
valamennyi elismert, nem vitatott pénz, illetve 
pénzben kifejezett tartozása tekintetében 
Edelény Város Önkormányzata és Szuhogy 
Község Önkormányzata a jogutód a társulási 
megállapodásban foglaltak szerint. 

13. A megszüntetés id őpontja:  2011. augusztus 31. 

14. Hatályba lépés id őpontja:  2011. augusztus 31. 
 
Záradék : 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi Gimnázium, 
Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Napköziotthonos Óvoda megszüntető okiratát  101/2011. (V.30.) számú 
határozatával jóváhagyta. 
 
 
Edelény, 2011. május …….. 
 
 
 Vártás József  Molnár Oszkár  
 jegyző  polgármester 

 

101/2011. (V.30.) számú határozat 2. számú melléklete 

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS  
 

amely létrejött egyrészről:  
Edelény Város Önkormányzata  (székhely: 3780, Edelény, István király útja 52.,  
képviseli: Molnár Oszkár polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről a(z)  
Miskolci Apostoli Exarchátus (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u. 59. (levelezési 
cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. út 43. 
képviseli: Dr. Orosz Atanáz a továbbiakban: Egyház) 
(együttes említésük esetén Felek) között az alulírott napon és helyen a következők 
szerint: 
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1. A felek elöljáróban rögzítik, hogy jelen közoktatási megállapodást (a 

továbbiakban: megállapodás) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a 
továbbiakban: Kt.) 81. §  alapján, az Egyház megkeresésére kötik.  (A Felek a 
Római Katolikus Egyház vonatkozásában az Apostoli Szentszék és a Magyar 
Köztársaság között 1997-ben létrejött nemzetközi szerződést kihirdető 1999. évi 
LXX. törvényre is figyelemmel voltak) 

 
2. A felek megállapodnak abban, hogy 2011. augusztus 31-ei hatállyal az 

Önkormányzat ingyenesen átadja, az Egyház átveszi az alábbiakban megnevezett 
oktatási/nevelési Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát.  
Az Egyház az Intézmény működtetését és fejlesztését az oktatási feladatokhoz 
kapcsolódó állami normatívából és állami kiegészítő támogatásból, valamint 
esetleges pályázati forrásokból finanszírozza. A felek rögzítik, hogy az 
Önkormányzat az Egyháznak a megállapodás fennállásának időtartama alatt sem 
kiegészítő támogatás jogcímén, sem egyéb jogcímen kifizetést nem teljesít. 
Az Intézmény neve:  Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, 

Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény és 
Napköziotthonos Óvoda 

 I.számú Általános Iskola feladatellátási-hely 
Az Intézmény címe:  3780 Edelény, Borsodi út 36/b. szám  

3. A fentiek érdekében a felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2011. 
augusztus 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszünteti az Intézményt, míg az 
Egyház az Intézmény székhelyén az Intézményt újraalapítja és 2011. szeptember 
1-jével az oktatási, nevelési tevékenységet megkezdi. A Felek tudomásul veszik, 
hogy a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. 
évi IV. törvény alapján az Egyház jogosult világnézetileg elkötelezett közoktatási 
intézmény fenntartására.  

4. Jelen megállapodás alapján az Egyház köteles az Intézmény fenntartásával, 
működtetésével és az alapfokú nevelési-oktatási feladatokkal kapcsolatos 
teendőket 2011. szeptember 1-jei kezdő időponttal elvégezni, az oktatást-nevelést 
a jelen megállapodás 1. számú mellékletében körülírt beiskolázási körzetben lakó 
gyermekek részére biztosítani.  
Ennek keretében az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az iskola fenntartói 
jogának átvétele után megtartja az iskola oktatási-nevelési funkcióját, és azt a 
továbbiakban a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak 
megfelelően egyházi oktatási intézményként működteti. Az Egyház kötelezettséget 
vállal arra, hogy az 1. számú mellékletben körülírt, az átvett Intézmény eredeti 
beiskolázási körzetével megegyező beiskolázási körzetben lakó gyermeket az 
Intézménybe a megállapodás fennállásának időtartama alatt, amennyiben az 
érintett gyermek az Intézménybe jelentkezik, felveszi, amennyiben a gyermek 
szülei az Egyház nevelési elveit elfogadják.  
A felek megállapodnak abban, hogy az Egyház az iskola oktatási-nevelési, és 
pedagógiai programját átveszi, és azt saját szempontjainak megfelelően 
kiegészíti. Az Egyház a nevelési, illetve pedagógiai programjába beépítheti a 
vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő etikai, kulturális ismereteket, és a 
házirendben a gyermekekre, a tanulókra a vallásgyakorlással összefüggésben 
jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg. 
Egyház vállalja az intézményben megvalósult és megvalósulás alatt lévő alábbi 
pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatosan a fenntartói jog átvételét követően 
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az Egyházra háruló kötelezettségek teljesítését: 
- TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0185 „Pedagógusképzések” 2010.02.15-

2012.08.14. 
- KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115 „Kerékpározás népszerűsítése” 2011.01.01-

2011.12.31. 
- TIOP 1.1.1-07/1-2008-0004 „A pedagógiai, módszertani reformot támogató 

informatikai infrastruktúra fejlesztése” 
- TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán 

kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása” 
- Comenius Régió együttműködések projekt az egész életen át tartó tanulás 

program Szerződésszám: 10/0242-C/6003 
A projektekkel kapcsolatos kötelezettségek átvállalásáról a felek külön 
megállapodásokat kötnek. 

5. A Felek rögzítik, hogy az Egyház a 2011/12-es tanévre beíratott, valamint a 
jelenleg is az Intézményben tanuló gyermekek részére, szülői kérelem alapján, 
átmeneti időre – tanulói jogviszonyuk fennállásáig -  hittan helyett etika tantárgy 
alternatív választására biztosít lehetőséget. 

6. Az Egyház vállalja, hogy azokat az iskolai tanulókat, akik ezt kérik, az általa 
újraalapított Intézménybe átveszi. 

7. Jelen megállapodás alapján a 2. pontban megjelölt Intézményben a nevelés és 
oktatás a gyermekek, tanulók számára ingyenes marad. 

8. Jelen megállapodás megkötése nem mentesíti az Önkormányzatot a feladat-
ellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem 
akarják vallási, illetve világnézetileg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket. 
Ezekre a szülőkre, tanulókra a jelen közoktatási megállapodás miatt aránytalan 
teher nem hárulhat. Erre tekintettel az Önkormányzat vállalja, hogy azokat a 
tanulókat, akik nem kívánnak az új intézményben tanulni, önkormányzati iskolában 
elhelyezi.  

9. Vállalja az Önkormányzat azt is, hogy azon a jövőben beiratkozó tanulók számára, 
akik nem kérik az egyházi oktatást és nevelést önkormányzati fenntartású iskolát 
határoz meg kötelező felvételt biztosító intézményként.   

10.  Az Intézménybe járó iskolások száma: 640 fő 
 Az Intézményben dolgozó pedagógus alkalmazottak száma: 37 fő 
 Az Intézményben dolgozó nem pedagógus alkalmazottak száma: 8 fő 

 
11. Az Intézmény alkalmazottjainak az intézményi fenntartói jog átadásáról szóló 

képviselő-testületi határozat napján érvényben lévő közalkalmazotti jogviszonyára, 
illetőleg jogviszonyára vonatkozó részletező kimutatás jelen megállapodás 2. 
számú mellékletét képezi. 

12. Az Egyház vállalja, hogy az Intézmény minden olyan alkalmazottját, akik 
alkalmazása a Kt. szerint kötelező, 2011. szeptember 1-jétől a Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. §-ának megfelelően 
továbbfoglalkoztatja. Azokkal az alkalmazottakkal, akik az Egyház által felajánlott 
munkaszerződés szerint vállalják a továbbfoglalkoztatást, határozatlan időtartamú 
közalkalmazotti jogviszonyuk esetén határozatlan idejű munkaszerződést köt. A 
határozott időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező alkalmazottakkal 
az Egyház legalább a határozott időtartam lejártáig szóló, határozott időtartamú 
munkaszerződést köt. 

13. Az átvett alkalmazottnak a munkaszerződés megkötését megelőző 
közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az új munkáltatónál 
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töltötte volna el. A felek jelen megállapodás vonatkozásában a fenti körülményt 
munkajogi jogutódlásnak tekintik. 

14. Az Egyházzal létesített munkajogviszony megszűnése esetén az átvett 
alkalmazottat a Munka Törvénykönyve szerinti felmondási idő, valamint 
végkielégítés illeti meg. Ettől eltérően a felmondási idő, valamint a végkielégítés 
mértékét a közalkalmazotti törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint 
kell megállapítani, ha azok az átvett alkalmazottra nézve kedvezőbbek. 

15. Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az általa munkaviszony keretében 
foglalkoztatott pedagógusainak a jogviszonyuk fennállásának teljes időtartama 
alatt a kötelező óraszámra, a túlmunka díjazására, pótszabadságra, a 
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza.   

16. Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az általa továbbfoglalkoztatott 
alkalmazottak munkaszerződés szerinti munkabére (személyi alapbérének, 
bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb 
mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményüknek, illetve 
illetménypótlékaiknak együttes összege. Továbbá kötelezettséget vállal az Egyház 
arra, hogy a közalkalmazottakra meghatározott előmeneteli és illetményrendszert 
az átvett alkalmazottak bérének kialakításánál a munkaviszony fennállása alatt 
alkalmazza. A felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás aláírása után a 
fenntartói jog átadásáig az Intézmény alkalmazásában állók bére és egyéb 
juttatásai nem kerülnek emelésre. 

17. Az Egyház vállalja, hogy a továbbfoglalkoztatott alkalmazottak részére a 
közalkalmazottak részére meghatározott jubileumi jutalmakat – beszámítva a 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is – a munkaviszony fennállása alatt a 
Kjt. szabályai szerint fizeti ki. 

18. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény azon alkalmazottai részére, akik a 
továbbfoglalkoztatást vállalják, 2015-ig – munkaviszonyuk megszűnése esetén – 
elhelyezkedésük során az önkormányzati iskolákban elsőbbséget biztosít. 

19. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvet készítenek az átvett tanulók 
névsoráról, a tanulókhoz kapcsolódó dokumentumok, tanügyi nyilvántartások 
átadásáról és az iskola működéséhez kapcsolódó pénzügyi, gazdasági és 
szakmai iratanyag átadásáról. Az eljárás során szerződő felek kötelesek betartani 
az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat. 
A közoktatási megállapodás keretei között a tanulók felvételére alkalmazni kell 
azokat a szabályokat, amelyek a helyi önkormányzati nevelési-oktatási 
intézményekre vonatkoznak. 
Az Egyház vállalja, hogy az Önkormányzat Jegyzője felé teljesíti a 
tankötelezettség nyilvántartásához szükséges jogszabály által előírt 
adatszolgáltatási kötelezettséget.  
Az Egyház vállalja, hogy a az Intézményben az étkeztetést a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosítja.  
Az Egyház kötelezi magát arra, hogy a 2011. évi időarányos és a 2012. évi 
normatíva létszámarányos része igénylésének érdekében a hatályos jogszabályok 
előírásai szerint jár el, ennek érdekében az Önkormányzat az Egyházzal 
együttműködik és a szükséges nyilatkozatokat megteszi. Az Egyház számára 
normatíva 2011. szeptember 1. napjától áll majd rendelkezésre, így 2011. 
augusztus 31-éig az Önkormányzat gondoskodik az Intézmény fenntartásáról, és 
az alkalmazottak illetményének (munkabérének) megfizetéséről. 

20. Annak érdekében, hogy az Egyház a jelen megállapodásban foglalt feladatait 
teljesíteni tudja, 
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a) az Önkormányzat az Egyház számára 2011. augusztus 31-ei hatállyal 
térítésmentesen átruházza az Intézmény működéséhez szükséges, az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, per-, teher- és igénymentes, az 
Edelényi Körzeti Földhivatalánál az alábbiak szerint bejegyzett ingatlan (a 
továbbiakban: Ingatlan) használati jogát (a használatba adott ingatlan térképét 
a 3. számú melléklet tartalmazza), melyhez épületjegyzék kerül csatolásra. 

Helyrajzi szám:  1193/4 
Cím:   3780 Edelény, Borsodi út 36/b. 
 

b)  Az Önkormányzat az Egyház számára 2011. augusztus 31-ei hatállyal tételes 
leltár (4. számú melléklet) alapján térítésmentesen használatba adja az 
Ingatlanon található és az Ingatlan rendeltetésszerű működéséhez, valamint 
az Intézmény működtetéséhez szükséges ingóságokat, eszközöket, 
épülettartozékokat és felszereléseket (a továbbiakban: Ingóságok). 

c)  Felek rögzítik, hogy a használatba adott a) pontban körülírt ingatlant az 
ingatlan-nyilvántartás szerint ÉMÁSZ Hálózati Kft jogosult javára „vezetékjog”, 
BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT jogosult 
javára „átjárási szolgalmi jog” terheli. 

21. Az Egyház a jelen megállapodásban térítésmentesen használatba kapott 
Ingatlan és Ingóságok harmadik személy részére történő átruházására, vagy 
megterhelésére nem jogosult. 

 Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyház részére térítésmentesen használatba 
adott Ingatlant és Ingóságokat  jelen megállapodás hatálya alatt csak az Egyház 
jóváhagyásával idegenítheti el, vagy terhelheti meg. 

22. Az Egyházat a használat joga addig illeti meg, ameddig a közoktatási 
megállapodás hatálya fennáll. 

23. a) Az Ingatlan és az Ingóságok használatának jogát az Önkormányzat az 
Egyház részére határozatlan időtartamra, térítésmentesen adja át azzal a 
megkötéssel, hogy az Ingatlanban a közoktatási feladatellátást a használat 
fennálltáig az Egyház végzi, illetve fenntartja. 

b) Egyház köteles tűrni, hogy az Önkormányzat használatában maradó konyha és 
ebédlő helyiségeket, valamint a műfüves sportpályát a középiskola és az 
általános iskola épülete közötti úton keresztül közelíthesse meg. A megközelítés 
biztosítása ezen helyiségeket használókra is kiterjed.  

24. Az átadás-átvétel folyamata 2011. július 1-jétől 2011. augusztus 31-ével 
bezárólag történik, a tényleges átadás időpontja 2011. augusztus 31. napja. Az 
átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel (5. számú melléklet). A Felek 
az átadás-átvétel kapcsán felmerülő feladatok megoldására 4 fős bizottságot 
hoznak létre, amelybe 2-2 főt delegálnak. 

25. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő Ingatlan állapota a 
jogszabályban előírt működési feltételeknek megfelel, melyek alapján az Egyház a 
folyamatos, rendeltetésszerű működtetést folytatni tudja. Az Ingatlan állapotát a 
Felek szakértőinek erre vonatkozó fotódokumentációval alátámasztott 
nyilatkozatával az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Az Önkormányzat az 
Ingatlant a megtekintett, megismert állapotban adja át az Egyház birtokába. 

26. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv az átvétel napján, 2011. augusztus 31-én rögzíti 
a közüzemi mérőórák (elektromos áram, víz, gáz) állását.  

27. Az átadás-átvételt követően az Egyház jogosult és egyben köteles a közüzemi 
szerződések felmondására, illetve megkötésére.  

28. Az Egyház a jelen megállapodás időtartama alatt a jelen megállapodásban írt 
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keretek között és feltételekkel az Ingatlant és az Ingóságokat birtokában tarthatja 
és használhatja. 

29. Az Egyház az Ingatlan egyes részeit szociális, kulturális, gyermekjóléti feladatok 
ellátására is használhatja. Az Ingatlan fenti célú használata csak a nevelési, 
oktatási célokhoz kötötten valósulhat meg, illetve az oktatási célok elérését nem 
veszélyeztetve, azok elsődlegessége mellett, mintegy kiegészítő jelleggel 
lehetséges. 
Az Ingatlan fenti célra, 1 évet meghaladó időtartamra történő folyamatos 
használata előtt az Egyház az Önkormányzat(-tal köteles egyeztetni) 
hozzájárulását köteles beszerezni. 

30. Az Egyház nem jogosult az Ingatlanban az Intézményhez nem illeszkedő 
tevékenységet folytatni. 

31. Az Egyház jogosult a saját költségén az épület főszerkezeteit nem érintő, belső 
átalakítási és felújítási munkálatokat végezni. Az épület főszerkezetét érintő 
építési munkálatok, fejlesztések előtt az Egyház köteles előzetesen az 
Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kikérni.  

32. Az Ingatlant érintő, pályázati úton történő infrastrukturális fejlesztésekhez az 
Önkormányzat az épület főszerkezeteit nem érintő, belső átalakítási és felújítási 
munkálatokra vonatkozó pályázatok esetén a tulajdonosi hozzájárulást a 
mindenkor hatályos vagyonrendeletben szabályozott módon biztosítja. 

33. Az Egyház köteles az Ingatlan használata során a rendes gazdálkodás szabályai 
szerint eljárni, így különösen az Ingatlant rendeltetésének megfelelően használni, 
és annak állagát megóvni. 

34. Az Egyház a használatba vételt követően haladéktalanul köteles a közüzemi 
mérőórákat átíratni és az ezzel járó költségeket viselni.  

35. Az Egyház kötelezettsége az Ingatlanban a fűtési hálózat üzemeltetése, 
karbantartása, ellenőrzése. Köteles az Egyház az ezzel összefüggő 
adatszolgáltatást a mindenkor érvényben lévő szabványok és jogszabályok 
előírásai szerint biztosítani, és az észlelt hibák elhárítása érdekében a szükséges 
intézkedést haladéktalanul megtenni. 

36. Az Egyház köteles az átadás-átvételt követően a visszaadás időpontjáig az 
Ingatlan használatából eredő víz,- csatorna-, gáz-, villamos energia-, valamint 
egyéb díjakat megfizetni. 

37. Az Egyház köteles az Ingatlanok megfelelő őrzéséről, az Ingatlanok és az 
Ingatlanokat övező terület és járda tisztán tartásáról, valamint a biztonságos 
közlekedés elősegítéséről gondoskodni.  

38. Az Egyházat terhelik megtérítési igény nélkül a megállapodás tartama alatt az 
Ingatlannal kapcsolatos karbantartási kötelezettségek és költségek, így különösen 
azok, melyek az ingatlanok fenntartásával kapcsolatosak, és az Ingatlan 
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásához szükségesek.  

39. Az Önkormányzat vállalja az Ingatlan és az Ingóságok folyamatos,  teljes körű 
vagyon-, és felelősségbiztosítását.  

40. Az Egyház az értéknövelő beruházásokról és felújításokról mérlegbeszámolója 
elkészültét követően évente február 15-ig hivatalos tájékoztatást ad az 
Önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az Ingatlanokat az Önkormányzat tartja 
nyilván a könyveiben. 

41. Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodás időtartama alatt, az Ingatlan 
rendeltetésszerű használatát és a jelen megállapodásban írtak teljesülését az 
Egyház által az Ingatlanokban folytatott tevékenység szükségtelen zavarása nélkül 
ellenőrizni. Az Egyházat az ellenőrzésről annak megkezdése előtt legalább 8 
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nappal értesíteni kell. 
42. Ha az Önkormányzat rendeltetésellenes, illetve megállapodás ellenes 

használatot tapasztal, és az Egyház magatartása a közoktatási feladatainak 
ellátása vagy az Intézmény fenntartása során nem felel meg a jogszabályoknak 
vagy jelen megállapodásnak, az Önkormányzat követelheti határidő tűzésével a 
rendeltetésellenes használat vagy megállapodás ellenes magatartás 
megszüntetését. Abban az esetben, ha az Egyház a felhívásnak határidőre nem 
tesz eleget, az Önkormányzat a jelen megállapodást a folyamatban lévő tanítási 
év végére rendkívüli felmondással felmondhatja. A felmondást tárgyév január 31-
éig kell írásban közölni. 
Az Egyházat a folyamatban lévő tanítási év végére augusztus 31. napjával 
rendkívüli felmondási jog illeti meg abban az esetben, amennyiben az Intézmény 
oktatási, nevelési célú működtetése valamely külső okból  származóan súlyosan 
elnehezülne, ideértve az állami normatíva megszűnését vagy 30%-ot meghaladó 
mértékű csökkenését. A felmondást tárgyév január 31-éig kell írásban közölni. 

43. Jelen megállapodás csak a Felek írásban rögzített közös megállapodásával 
módosítható. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást szükség 
szerint felülvizsgálják és módosítják. 

44. A jelen megállapodás megszűnik a megállapodás rendes vagy rendkívüli 
felmondásával, illetve az ingatlan megsemmisülésével. Jelen közoktatási 
megállapodást bármelyik fél a folyamatban lévő tanítási év végével augusztus 31. 
napjával felmondhatja. A felmondást tárgyév január 31-éig kell írásban közölni. 
Nem élhetnek a Felek a rendes felmondás jogával a jelen megállapodás keltétől 
számított 25 évig. 

45. A megállapodás megszűnésekor - amennyiben az nem az Ingatlan 
megsemmisülése miatt következett be – az Egyház fenntartói és használati jogai 
megszűnnek, és köteles az Ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a 
legalább a 25. pontban rögzített állapotban az Önkormányzatnak visszaadni. 

46. Amennyiben jelen megállapodást az Önkormányzat rendes felmondással 
szünteti meg, az Önkormányzat köteles megtéríteni az Egyháznak az Egyház által 
elvégzett értéknövelő beruházások amortizációval csökkentett értékét, amelyet az 
adott beruházáshoz kapcsolódó pályázati támogatás összegével csökkenteni kell. 
Nem minősül értéknövelő beruházásnak a vagyontárgyak állagának 
fenntartásához szükséges felújítás és javítás. 
Amennyiben a jelen megállapodást az Önkormányzat rendkívüli felmondással 
szünteti meg, vagy a jelen megállapodást az Egyház rendes felmondással szünteti 
meg, az Önkormányzat nem köteles megtéríteni az Egyháznak az értéknövelő 
beruházások összegét. 
A szerződés megszűnése esetén Átadó köteles az intézményben foglalkoztatott 
és a tevékenység ellátáshoz jogszabályban előírt számú és képesítésű dolgozókat 
továbbfoglalkoztatásra átvenni quasi munkajogi jogutódlással. 

47. A megállapodás megszűnésekor az Egyház az Ingóságokat, illetve az azok 
helyébe lépő olyan ingóságokat, amelyek az Ingatlan tartozékainak tekintendők, 
vagy oktatási, nevelési feladatok ellátásához szükségesek, köteles 
térítésmentesen az Önkormányzatnak visszaadni, illetve tulajdonába adni, jegyzék 
szerint, oly módon, hogy iskolai funkció ellátására alkalmas állapotban legyenek. 
Amennyiben a jelen megállapodás hatálya alatt az Egyház akként nyilatkozik, 
hogy valamely Ingóság használatára a továbbiakban nem tart igényt, az 
Önkormányzat köteles az érintett Ingóságok használati jogát és magukat az 
Ingóságokat az Egyháztól visszavenni, vagy köteles hozzájárulni azok 
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selejtezéséhez. 
48. Önkormányzat vállalja, hogy 2011. évben gondoskodik az iskolaorvosi feladatok 

ellátásának megszervezéséről az egyházi fenntartású intézményben. Felek 
további időszakra vonatkozóan újra megállapodnak. 

49. Egyház vállalja, hogy kulturális műsorok szolgáltatásával a fenntartásában lévő 
iskolák közreműködnek a nemzeti ünnepek és városi rendezvények 
lebonyolításában. 

50. Egyház lehetőséget biztosít az intézményben a szakmai és érdekképviseleti 
szerezetek működésére. 

51. A jelen megállapodás kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén 
lép hatályba: 

a) az Egyház vagy annak képviseleti szerve nyilatkozik az Intézmény 
újraalapításáról és legkésőbb 2011. május 31-ig az alapító okirat aláírása 
megtörténik. Az alapító okirat aláírásával egyidejűleg az Egyház elindítja a 
nyilvántartásba vételi/kiegészítési, és a működési engedély megszerzésére 
irányuló folyamatot.  

b) A jelen megállapodás aláírását követően az Egyház a Kt. 81. § meghatározott 
egyoldalú nyilatkozattal vállalja a közoktatási feladatot, mellyel a kiegészítő 
normatívára való jogosultságát igazolja.  

c) az Egyház, mint fenntartó részére a jogerős működési engedély kiadásra kerül, 
d) a már megvalósult, és a folyamatban lévő projektek tekintetében az egyház általi 

kötelezettség átvállalás megvalósítható. 
52. Ha a 51. pontban foglalt feltételek 2011. augusztus 30-áig nem következnek be, 

nem lép hatályba a jelen megállapodás. 
53. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodással kapcsolatosan a Kt-

ben előírt véleményeket, illetve szakvéleményeket beszerezte. 
54. A Felek a jelen megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések 

tárgyalásos rendezésére, amennyiben azok még sem járnak eredménnyel, 
jogvitájuk eldöntésére hatáskörtől függően a Miskolci Városi Bíróság és a B.-A.-Z. 
Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

55. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a Kt., a Kjt., 
illetve az idevonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak. 

56.  Felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, arra feljogosított képviselőik útján, jóváhagyólag írták alá. 
A szerződés tíz (10) darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező 
példányban készült, amelyekből öt (5) darab az Önkormányzatnál, öt (5) darab 
pedig az Egyháznál marad. 

57.  Az Önkormányzat a jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az 
Egyház használati joga a jelen megállapodás 20.a. pontjában megjelölt Ingatlanra 
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A bejegyzéshez szükséges 
földhivatali eljárás a felek a jelen megállapodást az Önkormányzat részéről 
ellenjegyző dr. Frei Gábor ügyvédet bízzák meg. 

58. Jelen megállapodás megkötésére az Önkormányzat részéről Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2011. (V.30.)  számú határozataiban 
biztosított felhatalmazással kerül sor. 
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59.  A jelen szerződésben meghatározottak szerint elkészítendő mellékletek a 

szerződés részét képezik, a szerződés azokkal együtt értelmezendő. 
 

Edelény, 2011. május hó 31. napján 
 
 
 

Egyház      Önkormányzat 
 
 

   Ellenjegyzem                Ellenjegyzem  
       az Egyház képviseletében:           az Önkormányzat képviseletében: 
 

 

 

 

 

 

 

Közoktatási Megállapodás 1. számú melléklete 

Edelényi Gimnázium, Szakképz ő és Általános Iskola, Alapfokú  
Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvoda I .számú Általános 
Iskola feladatellátási-hely (3780 Edelény, Borsodi út 36/b. szám) kötelez ő  
beiskolázási körzete Edelény Város közigazgatási te rületén az alábbi utcák:  

Akác út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út, Dankó Pista út, Deák Ferenc út, 
Gyöngyvirág út, Hársfa út, Herman Ottó utca, Hősök tere, István király útja, József 
Attila út páratlan oldala, Juhász Gyula út, Kandó Kálmán út, Korányi Sándor út, 
Kővágó út, Malomszög út, Mátyás király út, Menner Adolf út, Mester út, Miklós Gyula 
út, Móricz Zsigmond út, Muskátli út, Nyár út, Palóczy László út, Patak út, Pást utca, 
Rajk László út, Rákóczi Ferenc út, Rozmaring út, Rozsnyói út, Semmelweis Ignác út, 
Szent Erzsébet utca, Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tompa Mihály út, 
Tormás út, Tóth Árpád út, Újtemplom út, Újvilág út, Virág út, Borsodi út a József Attila 
útig, Lévay József út a Mátyás király és a Tormás út között, Antal György út a Hősök-
terétől a Tormás útig, Verespart út, Belvárosi út, Fenyősor utca, Hóvirág utca, Jázmin 
utca, Nefelejcs utca, Liliom utca. 
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Közoktatási Megállapodás 2. számú melléklete 
Az intézmény alkalmazottai 

 
határozatlan időre kinevezett pedagógusok 

 

 Név munkakör végzettség (pedagógusoknál szak) megjegyzés 

1. Belme Csabáné pedagógus,tanár F:matematika-technika, tanító II. Sz. Ált Iskolából 

2. Búrné Kuzsella Éva pedagógus,tanító tanító, pedagógia szakkollégium   

3. Czipáné Implom Júlia pedagógus,tanító 
tanító, testnev. szakkol., magyar 
szakvizs.   

4. Dr Harcsáné Zsemkó Csilla pedagógus,tanár tanító, angol egyetem   

5. Fóris Mártonné  pedagógus,tanító tanító,tech.-ped. szakkol. ,magyar szakv.   

6. Fórisné Petrezselyem Judit pedagógus,tanár biológia-magyar, magyar egyetem 
Szülési szabadságon, 
helyettesíti: Hubiné Tomesz 
Franciska végzettsége tanító  

7. Gajdos Ilona pedagógus,tanár tanító, angol tanári szak   

8. Gyapjasné Kalász Veronika pedagógus,tanító tanító, angol műv. terület Szülési szabadságon 

9. Hadobás Pálné 
intézm. egys, vez.- 

hely. 
tanító,német egyetem   

10. Hauzmanné Czipa Márta pedagógus,tanító tanító, testnevelés szakkol.   

11. Juhász  Andorné pedagógus,tanár ének-történelem   

12. Mátrai Edit pedagógus,tanító tanító   

13. Kállai  Balázs pedagógus,tanár biológia-háztartástan   

14. Kalocsainé Nagy Márta pedagógus,tanító tanító, technika  szakkol.   

15. Kerekes Imre pedagógus,tanár matematika-fizika, szám.tech. egyetem   

16. Kiss Jánosné pedagógus,tanító tanító   

17. Kissné Szuhai Rita pedagógus,tanár testnevelés, gyógytestnevelés egyetem   

18. Kossuth Szabolcsné pedagógus,tanító tanító, testnev szakkol.   

19. Krizsán Zita pedagógus,tanár angol-történ., történelem egyetem   

20. Magyarné Verebélyi  Ágnes pedagógus,tanár földrajz-rajz, mozgókép-média   

21. Nagy-Ragályi Tamásné pedagógus,tanár 
tanító, szám.techn. szakkol.angol 
egyetem   

22. Papp Istvánné pedagógus,tanító tanító,term.ism. szakv.   

23. Polácsik László pedagógus,tanár testnevelés-földrajz   
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Határozott időre kinevezett pedagógusok 

 név munkakör  végzettség határozott idő 

vége 

helyettesített közalkalmazott neve 

1. Hubiné Tomesz Franciska pedagógus, 

tanító 

tanító 2011.08.31. Fórisné Petrezselyem Judit 

2. 
Pető József tanító 

tanító, 

testnevelés vmt. 
2011.08.16. Dr. Jencsurákné Kiss Henrietta 

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 

 név munkakör végzettség  határozatlan idő vagy 
határozott idő vége  

1. Gajdosné Olajos Szilvia kisegítő, takarítónő szakmunkás  határozatlan idő  

2. Galvács László kisegítő, karbantartó szakmunkás  határozatlan idő  

3. Kiss Lászlóné kisegítő, takarítónő szakmunkás  határozatlan idő  

4. Nagy Józsefné iskolatitkár érettségi  határozatlan idő  

5. Pásztor Istvánné kisegítő, takarítónő szakmunkás  határozatlan idő  

6. Polyák Miklósné kisegítő, takarítónő szakmunkás  határozatlan idő  

7. Szél Anna kisegítő, takarítónő 8 általános  határozatlan idő  

8. Zalka Gyuláné kisegítő, takarítónő 8 általános  határozatlan idő  

 

 

24. 
Polácsikné Lénárt Márta pedagógus,tanár biológia-technika, kémia 

  

25. Szarka Mátyásné pedagógus,tanító tanító, könyvtár szakkol.   

26. Szárnya Ákosné pedagógus,tanító Tanító 
Felmentését tölti: 2011.02.28.-

2011.10.28. 

27. Szatmári Lilla pedagógus,tanító tanító, német műv. terület  

28. Szuhainé Kasza Andrea pedagógus,tanító tanító szabadidő szerv,  

29. Tóbiás Krisztina pedagógus,tanár 
tanító, német-történetem, történ. 
egyetem 

 

30. Tomposné Tóth Ibolya pedagógus,tanár biológia,technika, környezetvéd.  

31. Tóth Attiláné pedagógus,tanító tanító,testnev, szakkol.  

32. Tóthné Gál Judit intézm. egység-vezető orosz-angol-történelem, tört. egyetem  

33. Turócziné Balogh Éva pedagógus,tanár orosz-történelem  

34. Vargáné Beregszászi Irma pedagógus,tanár matematika-kémia Szuhogyi tagiskolából 

35. Vodila Sándorné pedagógus,tanár 
biológia,pedagógia,technika, 
szám.techn. 

 

36. Dr.Jancsurákné Kiss Henrietta pedagógus,tanár testnevelés-matem. testn. egyetem 
Pető József helyettesíti a II.Sz. 

Ált. Iskolában 

37. lektor****   megbízási szerz ődés alapján   
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Közoktatási Megállapodás 3. számú melléklete 

A használatba adott ingatlan térképe és épületjegyzék 

Általános Iskola 

helységkimutatás 

    

"A" épület földszint 

        

Sorszám Helyiség név nagyság   

1. tanterem 54,42 m2 

2. tanterem 54,08 m2 

3. tanterem 54,22 m2 

4. tanterem 58,51 m2 

5. tanterem 58,78 m2 

6. raktár 19,9 m2 

7. büfé 4,63 m2 

8. büfé 9,4 m2 

9. büfé 2,04 m2 

10. táncterem 93,69 m2 

11. fiú wc 14,52 m2 

12. tanári wc 2,2 m2 

13. takarító szertár 1,4 m2 

14. leány wc 13,62 m2 

15. szertár 33,66 m2 

16. porta 3,34 m2 

17. tanterem 54,3 m2 

  Összesen 532,71  m2 
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"A" épület I. emelet 

Sorszám Helyiség név nagyság   

1. tanterem 73,56 m2 

2. szertár 14,68 m2 

3. szertár 20,16 m2 

4. tanterem 52,74 m2 

5. tanterem 52,8 m2 

6. tanterem 52,74 m2 

7. tanterem 54,81 m2 

8. tanterem 54,81 m2 

9. igazgatói 17,07 m2 

10. tanári  69,48 m2 

11. igazg.hely. 18,6 m2 

12. iroda 17,4 m2 

13. közlkedő 216,11 m2 

14. tanuló lány wc+előtér 14,46 m2 

15. tanuló ff. Wc+előtér 15,77 m2 

  Összesen 745,19  m2 

       

"A" épület II. emelet (tet őtér) 

Sorszám Helyiség név nagyság   

1. raktár 19,16 m2 

2. könyvtár 54,71 m2 

3. szertár 37,05 m2 

4. tanterem 55,07 m2 

5. tanterem 27,05 m2 

6. tanterem 27,08 m2 

7. tanterem 55,1 m2 

8. tanterem 55,71 m2 
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9. tanterem 56,59 m2 

10. tanterem 54,71 m2 

11. tanterem 55,34 m2 

12. padlástér 10,95 m2 

13. tanuló női wc 16,15 m2 

14. tanuló ffi wc 15,19 m2 

15. wc 3,7 m2 

16. közlekedő 215,91 m2 

  Összesen 759,47  m2 

    

uszoda + tornaterem 

    

Sorszám Helyiség név nagyság   

1. medence 148,8 m2 

2. uszoda 142,96 m2 

3. kazánház 15,08 m2 

4. öltöző 15,35 m2 

5. közlekedő 6 m2 

6. lány mosdó+wc 2,4 m2 

7. férfi mosdó+wc 2,4 m2 

8. raktár 6,31 m2 

9. előtér 73,84 m2 

10. tornaterem 459,2 m2 

  Összesen 872,34  m2 

    

összeköt őépület 

        

Sorszám Helyiség név nagyság   

1. takarító 7,5 m2 
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2. szertár 19,5 m2 

3. öltöző 19,5 m2 

4. mosdó 13,5 m2 

5. mosdó 13,5 m2 

6. előtér 6 m2 

7. előtér 6 m2 

8. öltörő 19,5 m2 

9. orvosi szoba 19,5 m2 

10. öltöző 19,5 m2 

11. mosdó 13,5 m2 

12. mosdó 13,5 m2 

13. előtér 6 m2 

14. előtér 6 m2 

15. öltöző 19,5 m2 

16. személyezti ölt 19,5 m2 

17. előtér 6 m2 

18. folyosó 126,6 m2 

19. 
összekötő 
üvegfolyosó 78,8 m2 

  Összesen 433,4  m2 

        

"B" épület földszint  

Sorszám Helyiség név nagyság   

1. 1.terem 53,33 m2 

2. 2.terem 53,99 m2 

3. 3.terem 53,51 m2 

4. 4.terem 53,07 m2 

5. 5.terem 53,38 m2 

6. 6.terem 53,49 m2 
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7. 7.terem 53,28 m2 

8. 8.terem 53,1 m2 

9. a terem 54,13 m2 

10. leány wc 15,37 m2 

11. tanári wc 2,8 m2 

12. fiú wc 15,37 m2 

13. tanári wc 2,8 m2 

14. aula 319,4 m2 

  Összesen 837,02  m2 

        

"B" épület emelet 

        

Sorszám Helyiség név nagyság   

1. 9.terem 53,51 m2 

2. 10.terem 53,07 m2 

3. 11.terem 53,38 m2 

4. 12.terem 52,93 m2 

5. b terem 45,9 m2 

6. c terem 27,28 m2 

7. d terem 16,9 m2 

8. e terem 18,15 m2 

9. f terem 16,55 m2 

10. leány wc 15,37 m2 

11. fiú wc 15,37 m2 

12. tanári wc 2,8 m2 

13. tanári wc 2,8 m2 

14. folyosó 102 m2 

  Összesen 476,01  m2 

  mindösszesen: 4656,14  m2 
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Iskolához tartozó pályák 

    hossz. szél. terület   

1. salak futópálya 70m 3,6m 252 m2 

2. távolugró pálya 40,5m+7,4m 3,5m 167,65 m2 

3. B épület kézilabdapálya 43,1m 23,4m 1008,54 m2 

4. A épület kézilabdapálya 44m 25m 1100 m2 

5. A épület teniszpálya 30,4m 15,3m 465,12 m2 

6. A épület röplabda pálya 19,5m 11,3m 220,35 m2 

  Összesen 

  

   3213,66 m2 
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Közoktatási Megállapodás 4. számú melléklete 

Ingatlanon található és az Ingatlan rendeltetésszerű működéséhez, valamint az Intézmény 

működtetéséhez szükséges ingóságok, eszközök, épülettartozékok és felszerelések 

 

Közoktatási Megállapodás 5. számú melléklete 

Jegyzőkönyv 

az átadás-átvételről 

 

101/2011. (V.30.)számú határozat 3. számú melléklete 

KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről:  
Edelény Város Önkormányzata  (székhely: 3780, Edelény, István király útja 52., 
képviseli: Molnár Oszkár polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről a(z)  
Miskolci Apostoli Exarchátus  
(székhely: 3526 Miskolc, Szeles u. 59. (levelezési cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. út 
43. 
képviseli: Dr. Orosz Atanáz  a továbbiakban: Egyház) 
(együttes említésük esetén Felek) között az alulírott napon és helyen a következők 
szerint: 
 
1. A felek elöljáróban rögzítik, hogy jelen közoktatási megállapodást (a 

továbbiakban: megállapodás) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. (a 
továbbiakban: Kt.) 81. §  alapján, az Egyház megkeresésére kötik.  (A Felek a 
Római Katolikus Egyház vonatkozásában az Apostoli Szentszék és a Magyar 
Köztársaság között 1997-ben létrejött nemzetközi szerződést kihirdető 1999. évi 
LXX. törvényre is figyelemmel voltak). 

 
2. A felek megállapodnak abban, hogy 2011. augusztus 31-ei hatállyal az 

Önkormányzat ingyenesen átadja, az Egyház átveszi az alábbiakban megnevezett 
oktatási/nevelési Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát.  
Az Egyház az Intézmény működtetését és fejlesztését az oktatási feladatokhoz 
kapcsolódó állami normatívából és állami kiegészítő támogatásból, valamint 
esetleges pályázati forrásokból finanszírozza. A felek rögzítik, hogy az 
Önkormányzat az Egyháznak a megállapodás fennállásának időtartama alatt sem 
kiegészítő támogatás jogcímén, sem egyéb jogcímen kifizetést nem teljesít. 
Az Intézmény neve:  Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, 

Alapfokú  Művészetoktatási Intézmény és 
Napköziotthonos Óvoda 
Középiskolai feladatellátási-hely 

Az Intézmény címe:  3780 Edelény, Borsodi út 34. szám 
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3. A fentiek érdekében a felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2011. 
augusztus 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszünteti az Intézményt, míg az 
Egyház az Intézmény székhelyén a középiskolai Intézményt újraalapítja és 2011. 
szeptember 1-jével az oktatási, nevelési tevékenységet megkezdi. A Felek 
tudomásul veszik, hogy a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az 
egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény alapján az Egyház jogosult világnézetileg 
elkötelezett közoktatási intézmény fenntartására.  

 
4. Jelen megállapodás alapján az Egyház köteles az Intézmény fenntartásával, 

működtetésével és a középfokú nevelési-oktatási feladatokkal kapcsolatos 
teendőket 2011. szeptember 1-jei kezdő időponttal elvégezni. Ennek keretében az 
Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az iskola fenntartói jogának átvétele után 
megtartja az iskola oktatási-nevelési funkcióját, és azt a továbbiakban a 
mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően egyházi 
oktatási intézményként működteti.  
A felek megállapodnak abban, hogy az Egyház az iskola oktatási-nevelési, és 
pedagógiai programját átveszi, és azt saját szempontjainak megfelelően 
kiegészíti. Az Egyház a nevelési, illetve pedagógiai programjába beépítheti a 
vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelő etikai, kulturális ismereteket, és a 
házirendben a gyermekekre, a tanulókra a vallásgyakorlással összefüggésben 
jogokat és kötelezettségeket állapíthat meg. 
A Felek rögzítik, hogy az Egyház köteles megtartani az Intézmény képzési 
profilját.  
Az Egyház köteles az újraalapított Intézménnyel a TISZK-be belépni, és köteles a 
megszüntetett Intézmény által a TISZK felé vállalt valamennyi szerződéses 
kötelezettségnek a megszüntetett Intézmény helyett eleget tenni. 

Egyház vállalja az intézményben megvalósult és megvalósulás alatt lévő 
alábbi pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatosan a fenntartói jog átvételét 
követően az Egyházra háruló kötelezettségek teljesítését: 
- TÁMOP-3.2.1/B-09/2-210-0005 „Digitális 

középiskola” 2010.09.01-2012.09.30. 
- TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0185 

„Pedagógusképzések” 2010.02.15-2012.08.14. 
- KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115 „Kerékpározás 

népszerűsítése” 2011.01.01-2011.12.31. 
- TIOP 1.1.1-07/1-2008-0004 „A pedagógiai, 

módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” 
- TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0016 „TISZK 

létrehozására a Sajó mentén” 
- TIOP-3.1.1-08/1-2008-0025 „TISZK 

rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések" 
- TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR „Nevelési-oktatási 

intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek 
támogatása” 

- ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0012 „Az edelényi 
Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és bővítése” 

- Comenius Régió együttműködések projekt az 
egész életen át tartó tanulás program Szerződésszám: 10/0242-C/6003 

A projektekkel kapcsolatos kötelezettségek átvállalásáról a felek külön 
megállapodásokat kötnek. 
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5. A Felek rögzítik, hogy az Egyház a 2011/12-es tanévre beíratott, valamint a 
jelenleg is az Intézményben tanuló gyermekek részére, szülői kérelem alapján, 
átmeneti időre – tanulói jogviszonyuk fennállásáig -  hittan helyett etika tantárgy 
alternatív választására biztosít lehetőséget. 

 
6. Az Egyház vállalja, hogy azokat az iskolai tanulókat, akik ezt kérik, az általa 

újraalapított Intézménybe átveszi. 
 
7. Jelen megállapodás alapján a 2. pontban megjelölt Intézményben a nevelés és 

oktatás a gyermekek, tanulók számára ingyenes marad. 
 
8. Jelen megállapodás megkötése nem mentesíti az Önkormányzatot a feladat-

ellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem 
akarják vallási, illetve világnézetileg elkötelezett iskolába járatni gyermeküket. 
Ezekre a szülőkre, tanulókra a jelen közoktatási megállapodás miatt aránytalan 
teher nem hárulhat. Erre tekintettel az Önkormányzat vállalja, hogy azokat a 
tanulókat, akik nem kívánnak az új intézményben tanulni, gondoskodik más 
középiskolában történő elhelyezéséről.  

 
9.  Az Intézménybe járó középiskolások száma: 310 fő 

Digitális középiskolába járó tanulók száma: 68 fő 
Az Intézményben dolgozó pedagógus alkalmazottak száma: 31 fő 
Az Intézményben dolgozó nem pedagógus alkalmazottak száma: 4 fő 
 

10. Az Intézmény alkalmazottjainak az intézményi fenntartói jog átadásáról szóló 
képviselő-testületi határozat napján érvényben lévő közalkalmazotti jogviszonyára, 
illetőleg jogviszonyára vonatkozó részletező kimutatás jelen megállapodás 1. 
számú mellékletét képezi. 

 
11. Az Egyház vállalja, hogy az Intézmény minden olyan alkalmazottját, akik 

alkalmazása a Kt. szerint kötelező, 2011. szeptember 1-jétől a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. §-ának megfelelően 
továbbfoglalkoztatja. Azokkal az alkalmazottakkal, akik az Egyház által felajánlott 
munkaszerződés szerint vállalják a továbbfoglalkoztatást, határozatlan időtartamú 
közalkalmazotti jogviszonyuk esetén határozatlan idejű munkaszerződést köt. A 
határozott időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező alkalmazottakkal 
az Egyház legalább a határozott időtartam lejártáig szóló, határozott időtartamú 
munkaszerződést köt. 

 
12. Az átvett alkalmazottnak a munkaszerződés megkötését megelőző 

közalkalmazotti jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha azt az új munkáltatónál 
töltötte volna el. A felek jelen megállapodás vonatkozásában a fenti körülményt 
munkajogi jogutódlásnak tekintik. 

 
13. Az Egyházzal létesített munkajogviszony megszűnése esetén az átvett 

alkalmazottat a Munka Törvénykönyve szerinti felmondási idő, valamint 
végkielégítés illeti meg. Ettől eltérően a felmondási idő, valamint a végkielégítés 
mértékét a közalkalmazotti törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint 
kell megállapítani, ha azok az átvett alkalmazottra nézve kedvezőbbek. 
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14. Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az általa munkaviszony keretében 
foglalkoztatott pedagógusainak a jogviszonyuk fennállásának teljes időtartama 
alatt a kötelező óraszámra, a túlmunka díjazására, pótszabadságra, a 
közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza. 

 
15. Az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az általa továbbfoglalkoztatott 

alkalmazottak munkaszerződés szerinti munkabére (személyi alapbérének, 
bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek együttes összege) nem lehet alacsonyabb 
mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó illetményüknek, illetve 
illetménypótlékaiknak együttes összege. Továbbá kötelezettséget vállal az Egyház 
arra, hogy a közalkalmazottakra meghatározott előmeneteli és illetményrendszert 
az átvett alkalmazottak bérének kialakításánál a munkaviszony fennállása alatt 
alkalmazza. A felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás aláírása után a 
fenntartói jog átadásáig az Intézmény alkalmazásában állók bére és egyéb 
juttatásai nem kerülnek emelésre. 

 
16. Az Egyház vállalja, hogy a továbbfoglalkoztatott alkalmazottak részére a 

közalkalmazottak részére meghatározott jubileumi jutalmakat – beszámítva a 
közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is – a munkaviszony fennállása alatt a 
Kjt. szabályai szerint fizeti ki. 

 
17. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény azon alkalmazottai részére, akik a 

továbbfoglalkoztatást vállalják, 2015-ig – munkaviszonyuk megszűnése esetén – 
elhelyezkedésük során az önkormányzati iskolákban elsőbbséget biztosít. 

 
18. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvet készítenek az átvett tanulók 

névsoráról, a tanulókhoz kapcsolódó dokumentumok, tanügyi nyilvántartások 
átadásáról és az iskola működéséhez kapcsolódó pénzügyi, gazdasági és 
szakmai iratanyag átadásáról. Az eljárás során szerződő felek kötelesek betartani 
az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat. 
A közoktatási megállapodás keretei között a tanulók felvételére alkalmazni kell 
azokat a szabályokat, amelyek a helyi önkormányzati nevelési-oktatási 
intézményekre vonatkoznak. 
Az Egyház vállalja, hogy az Önkormányzat Jegyzője felé teljesíti a 
tankötelezettség nyilvántartásához szükséges jogszabály által előírt 
adatszolgáltatási kötelezettséget.  
Az Egyház vállalja, hogy az Intézményben az étkeztetést a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosítja.  
Az Egyház kötelezi magát arra, hogy a 2011. évi időarányos és a 2012. évi 
normatíva létszámarányos része igénylésének érdekében a hatályos jogszabályok 
előírásai szerint jár el, ennek érdekében az Önkormányzat az Egyházzal 
együttműködik és a szükséges nyilatkozatokat megteszi. Az Egyház számára 
normatíva 2011. szeptember 1. napjától áll majd rendelkezésre, így 2011. 
augusztus 31-éig az Önkormányzat gondoskodik az Intézmény fenntartásáról, és 
az alkalmazottak illetményének (munkabérének) megfizetéséről. 
 

19. Annak érdekében, hogy az Egyház a jelen megállapodásban foglalt feladatait 
teljesíteni tudja, 
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a) az Önkormányzat az Egyház számára 2011. augusztus 31-ei hatállyal 
térítésmentesen használatba adja az Intézmény működéséhez szükséges, az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, per-, teher- és igénymentes, az 
Edelényi Körzeti Földhivatalánál az alábbiak szerint bejegyzett ingatlant (a 
továbbiakban: Ingatlan). A használatba adott ingatlan térképét a 2. számú 
melléklet tartalmazza, melyhez épületjegyzék kerül csatolásra. 

Helyrajzi szám:  1193/4 
Cím:   3780 Edelény, Borsodi út 34. 
 

b)  Az Önkormányzat az Egyház számára 2011. augusztus 31-ei hatállyal tételes 
leltár (3. számú melléklet) alapján térítésmentesen használatba adja az 
Ingatlanon található és az Ingatlan rendeltetésszerű működéséhez, valamint 
az Intézmény működtetéséhez szükséges ingóságokat, eszközöket, 
épülettartozékokat és felszereléseket (a továbbiakban: Ingóságok). 

c)  Felek rögzítik, hogy a használatba adott a) pontban körülírt ingatlant az 
ingatlan-nyilvántartás szerint ÉMÁSZ Hálózati Kft jogosult javára „vezetékjog”, 
BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT jogosult 
javára „átjárási szolgalmi jog” terheli. 

 
20. Az Egyház a jelen megállapodásban térítésmentesen használatba kapott 

Ingatlan és Ingóságok harmadik személy részére történő átruházására, vagy 
megterhelésére nem jogosult. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyház részére térítésmentesen használatba 
adott Ingatlant és Ingóságokat  jelen megállapodás hatálya alatt csak az Egyház 
jóváhagyásával idegenítheti el, vagy terhelheti meg. 
 

21. Az Egyházat a használat joga addig illeti meg, ameddig a közoktatási 
megállapodás hatálya fennáll. 

 
22. a) Az Ingatlan és az Ingóságok használatának jogát az Önkormányzat az 

Egyház részére határozatlan időtartamra, térítésmentesen adja át azzal a 
megkötéssel, hogy az Ingatlanban a közoktatási feladatellátást a használat 
fennálltáig az Egyház végzi, illetve fenntartja. 

b) Egyház köteles tűrni, hogy az Önkormányzat használatában, fenntartásában 
maradó konyha és ebédlő helyiségeket, valamint a műfüves sportpályát a 
középiskola és az általános iskola épülete közötti úton keresztül közelíthesse 
meg. A megközelítés biztosítása ezen helyiségeket használókra is kiterjed. 

 
23. Az átadás-átvétel folyamata 2011. július 1-jétől 2011. augusztus 31-ével 

bezárólag történik, a tényleges átadás időpontja 2011. augusztus 31. napja. Az 
átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel (4. számú melléklet). A Felek 
az átadás-átvétel kapcsán felmerülő feladatok megoldására 4 fős bizottságot 
hoznak létre, amelybe 2-2 főt delegálnak. 

 
24. Az Önkormányzat kijelenti, hogy az átadásra kerülő Ingatlan állapota a 

jogszabályban előírt működési feltételeknek megfelel, melyek alapján az Egyház 
a folyamatos, rendeltetésszerű működtetést folytatni tudja. Az Ingatlan állapotát a 
Felek szakértőinek erre vonatkozó fotódokumentációval alátámasztott 
nyilatkozatával az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Az Önkormányzat az 
Ingatlant a megtekintett, megismert állapotban adja át az Egyház birtokába. 
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25. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv az átvétel napján, 2011. augusztus 31-én rögzíti 
a közüzemi mérőórák (elektromos áram, víz, gáz) állását.  

 
26. Az átadás-átvételt követően az Egyház jogosult és egyben köteles a közüzemi 

szerződések felmondására, illetve megkötésére.  
 
27. Az Egyház a jelen megállapodás időtartama alatt a jelen megállapodásban írt 

keretek között és feltételekkel az Ingatlant és az Ingóságokat birtokában tarthatja 
és használhatja. 

 
28. Az Egyház az Ingatlan egyes részeit szociális, kulturális, gyermekjóléti feladatok 

ellátására is használhatja. Az Ingatlan fenti célú használata csak a nevelési, 
oktatási célokhoz kötötten valósulhat meg, illetve az oktatási célok elérését nem 
veszélyeztetve, azok elsődlegessége mellett, mintegy kiegészítő jelleggel 
lehetséges. 
Az Ingatlan fenti célra, 1 évet meghaladó időtartamra történő folyamatos 
használata előtt az Egyház az Önkormányzat(-tal köteles egyeztetni) 
hozzájárulását köteles beszerezni. 
 

29. Az Egyház nem jogosult az Ingatlanban az Intézményhez nem illeszkedő 
tevékenységet folytatni. 

 
30. Az Egyház jogosult a saját költségén az épület főszerkezeteit nem érintő, belső 

átalakítási és felújítási munkálatokat végezni. Az épület főszerkezetét érintő 
építési munkálatok, fejlesztések előtt az Egyház köteles előzetesen az 
Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kikérni.  

 
31. Az Ingatlant érintő, pályázati úton történő infrastrukturális fejlesztésekhez az 

Önkormányzat az épület főszerkezeteit nem érintő, belső átalakítási és felújítási 
munkálatokra vonatkozó pályázatok esetén a tulajdonosi hozzájárulást a 
mindenkor hatályos vagyonrendeletben szabályozott módon biztosítja. 

32. Az Egyház köteles az Ingatlan használata során a rendes gazdálkodás szabályai 
szerint eljárni, így különösen az Ingatlant rendeltetésének megfelelően használni, 
és annak állagát megóvni. 

 
33. Az Egyház a használatba vételt követően haladéktalanul köteles a közüzemi 

mérőórákat átíratni és az ezzel járó költségeket viselni.  
 
34. Az Egyház kötelezettsége az Ingatlanban a fűtési hálózat üzemeltetése, 

karbantartása, ellenőrzése. Köteles az Egyház az ezzel összefüggő 
adatszolgáltatást a mindenkor érvényben lévő szabványok és jogszabályok 
előírásai szerint biztosítani, és az észlelt hibák elhárítása érdekében a szükséges 
intézkedést haladéktalanul megtenni. 

 
35. Az Egyház köteles az átadás-átvételt követően a visszaadás időpontjáig az 

Ingatlan használatából eredő víz,- csatorna-, gáz-, villamos energia-, valamint 
egyéb díjakat megfizetni. 
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36. Az Egyház köteles az Ingatlanok megfelelő őrzéséről, az Ingatlanok és az 
Ingatlanokat övező terület és járda tisztán tartásáról, valamint a biztonságos 
közlekedés elősegítéséről gondoskodni.  

 
37. Az Egyházat terhelik megtérítési igény nélkül a megállapodás tartama alatt az 

Ingatlannal kapcsolatos karbantartási kötelezettségek és költségek, így 
különösen azok, melyek az ingatlanok fenntartásával kapcsolatosak, és az 
Ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásához 
szükségesek.  

 
38. Az Önkormányzat vállalja az Ingatlan és az Ingóságok folyamatos, teljes körű 

vagyon-, és felelősségbiztosítását.  
 
39. Az Egyház az értéknövelő beruházásokról és felújításokról mérlegbeszámolója 

elkészültét követően évente február 15-ig hivatalos tájékoztatást ad az 
Önkormányzatnak, tekintettel arra, hogy az Ingatlanokat az Önkormányzat tartja 
nyilván a könyveiben. 

 
40. Az Önkormányzat jogosult a jelen megállapodás időtartama alatt, az Ingatlan 

rendeltetésszerű használatát és a jelen megállapodásban írtak teljesülését az 
Egyház által az Ingatlanokban folytatott tevékenység szükségtelen zavarása 
nélkül ellenőrizni. Az Egyházat az ellenőrzésről annak megkezdése előtt legalább 
8 nappal értesíteni kell. 

 
41. Amennyiben az Önkormányzat rendeltetésellenes, illetve megállapodás ellenes 

használatot tapasztal, és az Egyház magatartása a közoktatási feladatainak 
ellátása vagy az Intézmény fenntartása során nem felel meg a jogszabályoknak 
vagy jelen megállapodásnak, az Önkormányzat követelheti határidő tűzésével a 
rendeltetésellenes használat vagy megállapodás ellenes magatartás 
megszüntetését. Abban az esetben, ha az Egyház a felhívásnak határidőre nem 
tesz eleget, az Önkormányzat a jelen megállapodást a folyamatban lévő tanítási 
év végére rendkívüli felmondással felmondhatja. A felmondást tárgyév január 31-
éig kell írásban közölni. 
Az Egyházat a folyamatban lévő tanítási év végére augusztus 31. napjával 
rendkívüli felmondási jog illeti meg abban az esetben, amennyiben az Intézmény 
oktatási, nevelési célú működtetése valamely külső okból  származóan súlyosan 
elnehezülne, ideértve az állami normatíva megszűnését vagy 30%-ot meghaladó 
mértékű csökkenését. A felmondást tárgyév január 31-éig kell írásban közölni. 
Amennyiben a TISZK-kel (vagy a szakképzéssel) kapcsolatos jogszabályok úgy 
módosulnak, hogy az Önkormányzat az Intézmény fenntartói jogának hiányában 
azoknak nem tud megfelelni, vagy jogos érdekeit nem tudja érvényesíteni, a jelen 
megállapodást a folyamatban lévő tanítási év végére rendkívüli felmondással 
felmondhatja. A felmondást tárgyév január 31-éig kell írásban közölni. 
 

42. Jelen megállapodás csak a Felek írásban rögzített közös megállapodásával 
módosítható. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást szükség 
szerint felülvizsgálják és módosítják. 
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43. A jelen megállapodás megszűnik a megállapodás rendes vagy rendkívüli 
felmondásával, illetve az ingatlan megsemmisülésével. Jelen közoktatási 
megállapodást bármelyik fél a folyamatban lévő tanítási év végével augusztus 
31. napjával felmondhatja. A felmondást tárgyév január 31-éig kell írásban 
közölni. Nem élhetnek a Felek a rendes felmondás jogával a jelen megállapodás 
keltétől számított 25 évig. 

 
44. A megállapodás megszűnésekor - amennyiben az nem az Ingatlan 

megsemmisülése miatt következett be – az Egyház fenntartói és használati jogai 
megszűnnek, és köteles az Ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a 
legalább a 24. pontban rögzített állapotban az Önkormányzatnak visszaadni. 

 
45. Amennyiben jelen megállapodást az Önkormányzat rendes felmondással 

szünteti meg, az Önkormányzat köteles megtéríteni az Egyháznak az Egyház 
által elvégzett értéknövelő beruházások amortizációval csökkentett értékét, 
amelyet az adott beruházáshoz kapcsolódó pályázati támogatás összegével 
csökkenteni kell. Nem minősül értéknövelő beruházásnak a vagyontárgyak 
állagának fenntartásához szükséges felújítás és javítás. 
Amennyiben a jelen megállapodást az Önkormányzat rendkívüli felmondással 
szünteti meg (kivéve a 42. pont 3. bekezdése szerinti - TISZK - rendkívüli 
felmondást), vagy a jelen megállapodást az Egyház rendes felmondással 
szünteti meg, az Önkormányzat nem köteles megtéríteni az Egyháznak az 
értéknövelő beruházások összegét. 

A szerződés megszűnése esetén Átadó köteles az intézményben foglalkoztatott 
és a tevékenység ellátáshoz jogszabályban előírt számú és képesítésű 
dolgozókat továbbfoglalkoztatásra átvenni quasi munkajogi jogutódlással. 
 

46. A megállapodás megszűnésekor az Egyház az Ingóságokat, illetve az azok 
helyébe lépő olyan ingóságokat, amelyek az Ingatlan tartozékainak tekintendők, 
vagy oktatási, nevelési feladatok ellátásához szükségesek, köteles 
térítésmentesen az Önkormányzatnak visszaadni, illetve tulajdonába adni, 
jegyzék szerint, oly módon, hogy iskolai funkció ellátására alkalmas állapotban 
legyenek. 
Amennyiben a jelen megállapodás hatálya alatt az Egyház akként nyilatkozik, 
hogy valamely Ingóság használatára a továbbiakban nem tart igényt, az 
Önkormányzat köteles az érintett Ingóságok használati jogát és magukat az 
Ingóságokat az Egyháztól visszavenni, vagy köteles hozzájárulni azok 
selejtezéséhez. 
 

47. Önkormányzat vállalja, hogy 2011. évben gondoskodik az iskolaorvosi feladatok 
ellátásának megszervezéséről az egyházi fenntartású intézményben. Felek 
további időszakra vonatkozóan újra megállapodnak. 

 
48. Egyház vállalja, hogy kulturális műsorok szolgáltatásával a fenntartásában lévő 

iskolák közreműködnek a nemzeti ünnepek és városi rendezvények 
lebonyolításában. 
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49. Egyház lehetőséget biztosít az intézményben a szakmai és érdekképviseleti 
szerezetek működésére. 

 
50. A jelen megállapodás kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén 
lép hatályba: 

a) az Egyház vagy annak képviseleti szerve nyilatkozik az Intézmény 
újraalapításáról és legkésőbb 2011. május 31-ig az alapító okirat aláírása 
megtörténik. Az alapító okirat aláírásával egyidejűleg az Egyház elindítja a 
nyilvántartásba vételi/kiegészítési, és a működési engedély megszerzésére 
irányuló folyamatot. 

b) A jelen megállapodás aláírását követően az Egyház a Kt. 81. § meghatározott 
egyoldalú nyilatkozattal vállalja a közoktatási feladatot, mellyel a kiegészítő 
normatívára való jogosultságát igazolja.  

c) az Egyház, mint fenntartó részére a jogerős működési engedély kiadásra kerül. 
d) a már megvalósult, és a folyamatban lévő projektek tekintetében az egyház 

általi kötelezettség átvállalás megvalósítható. 
 

51. Ha az 50. pontban foglalt feltételek 2011. augusztus 30-áig nem következnek be, 
nem lép hatályba a jelen megállapodás. 

 
52. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodással kapcsolatosan a Kt-

ben előírt véleményeket, illetve szakvéleményeket beszerezte. 
 
53. A Felek a jelen megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések 

tárgyalásos rendezésére, amennyiben azok még sem járnak eredménnyel, 
jogvitájuk eldöntésére hatáskörtől függően a Miskolci Városi Bíróság és a B.-A.-
Z. Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
54. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott 

kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, a Kt., a Kjt., 
illetve az idevonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadóak. 

 
55.  Felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, arra feljogosított képviselőik útján, jóváhagyólag írták 
alá. A szerződés tíz (10) darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező 
példányban készült, amelyekből öt (5) darab az Önkormányzatnál, öt (5) darab 
pedig az Egyháznál marad. 

 
56. Az Önkormányzat a jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az 

Egyház használati joga a jelen megállapodás 19.a) pontjában megjelölt 
Ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A bejegyzéshez 
szükséges földhivatali eljárás a felek a jelen megállapodást az Önkormányzat 
részéről ellenjegyző Dr. Frei Gábor ügyvédet bízzák meg. 

 
57. Jelen megállapodás megkötésére az Önkormányzat részéről Edelény Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2011. (V.30.) számú határozataiban 
biztosított felhatalmazással kerül sor. 
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58. A jelen szerződésben meghatározottak szerint elkészítendő mellékletek a 
szerződés részét képezik, a szerződés azokkal együtt értelmezendő. 

 
Edelény, 2011. május hó 31. napján 

 
 

Egyház      Önkormányzat 
 
 

Ellenjegyzem      Ellenjegyzem  
       az Egyház képviseletében:   az Önkormányzat képviseletében: 
 
 

Közoktatási Megállapodás 1. számú melléklete 

 
Az intézmény alkalmazottai 

 
Határozatlan időre kinevezett pedagógusok 

 
 

 Név munkakör 
végzettség (pedagógusoknál 

szak) 

 GYES, GYED 
ESETÉN 

HELYETTESÍTŐ 
SZEMÉLY 

NEVE  

megjegyzés 

1. Hernádi Attiláné igazgató 

tanító,                                                       
matematika szakos ált.isk.tanár , 
oktatási informatikus,                            
Közokt.vezető,                                
pedagógia szakos bölcsész, 
pedagógia szakos középiskolai 
tanár 

  

Az I. Számú Általános 
Iskolában tanít 
matematikát, ahol 14 
évig igazgatóhelyettes 
volt igazgatói 
kinevezésééig. 

2. Artim Krisztina tanár magyar-történelem egyetem     

3. Batta Krisztina tanár biológia-környezettan egyetem   
folyamatban: angol 
nyelv tanári szak  

4. Csáki Éva tanár biológia-környezettan egyetem     

5. Csikász Orsolya tanár földrajz egyetem   
végzős: környezettan 
egyetem 

6. Dobi László tanár MKV 

biológia egyetem, 
természetvédelmi mérnök 
egyetem, kémia főiskola, 
tanítóképző főiskola 

    

7. Drágos Melinda tanár 
magyar nyelv és irodalom, német 
nyelv 

Simkó Csabáné 
a II. Sz. Ált. 
Iskolában 
2011.08.16-ig 

GYES utáni 
szabadságát tölti 

8. Dudás Éva tanár 
magyar nyelv és irodalom 
egyetem 

  Szülési szabadság 

9. 
Erdősné Kerekes 
Kornélia 

tanár 
angol nyelv egyetem, orosz nyelv 
főiskola 
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10. Flaskó Attiláné tanár 
ének főiskola, magyar egyetem, 
szakokleveles TQM szakértő 

    

11. Gál András 
intézményegység-
vezető helyettes 

rajz és vizuális kommunikáció 
főiskola, vizuális és 
környezetkultúra (multimédia 
szakirány) egyetem, vezetőképző 

    

12. 
Gyarmatiné Vécsei 
Tímea 

tanár 
német nyelv egyetem, 
informatikus könyvtáros egyetem, 
német nyelv szakfordító 

    

13. Juhász Éva pedagógus,tanár tanító, magyar    

14. Juhász Gergely tanár 
gazdasági ismeret főiskola, 
informatika egyetem 

    

15. Kis András tanár 
testnevelés egyetem, földrajz 
főiskola 

    

16. Kokovai Péter tanár 

informatika egyetem, terület- és 
településfejlesztő geográfus-
földrajz egyetem, alkalmazott 
térinformatikus egyetem, emelt 
szintű OKJ rendszer-informatika 

    

17. Kovács Zsuzsa tanár 
magyar nyelv és irodalom-angol 
nyelv egyetem 

    

18. Krajnyák Tibor tanár 
matematika-fizika-
számítástechnika egyetem, 
vezetőképző 

    

19. Kristóf Lászlóné 
tanár 
(munkaközösség 
vezető) 

német nyelv egyetem, orosz 
nyelv-történelem főiskola 

    

20. Ligárt Tamás tanár matematika-fizika egyetem     

21. Nagy Attila rendszergazda OKJ rendszer-informatikus     

22. Németh Mónika tanár 
magyar nyelv és irodalom 
egyetem, német nyelv egyetem, 
német tolmács 

    

23. Pántya József tanár 
matematika-fizika-
számítástechnika egyetem 

  
folyamatban: 
vezetőképző 

24. 
Pappné Hruscsák 
erzsébet 

intézményegység-
vezető 

matematika-fizika-technika 
egyetem, vezetőképző 

    

25. 
Románné Magyari 
Andrea 

tanár 
informatika-kémia egyetem, 
matematika főiskola 

    

26. Simkóné Czipa Ágnes tanár 
történelem egyetem, orosz nyelv 
főiskola, vezetőképző 

    

27. Solymosi Györgyi 
tanár 
(munkaközösség 
vezető) 

informatika egyetem, matematika-
kémia főiskola 

    

28. Szabó Zsuzsanna tanár angol nyelv egyetem     

29. Szendrei Attiláné tanár magyar-orosz-angol egyetem     
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30. Tamás Hajnalka tanár matematika-fizika egyetem   Szülési szabadság 

31. Vajda Andrea tanár biológia-környezettan egyetem     

 

 

TECHNIKAI DOLGOZÓK 

     

 név munkakör végzettség 
 határozatlan idő 
vagy határozott 

idő vége  

1. Pásztor Ferencné portás érettségi  határozatlan  

2. Kovács Andrásné takarító szakmunkás  határozatlan  

3. Czifra Sándorné takarító szakmunkás  határozatlan  

4. Hornyák Józsefné takarító 8 általános  határozatlan  

 

Közoktatási Megállapodás 2. számú melléklete 

A használatba adott ingatlan térképe és épületjegyzék 

Gimnázium és Szakképz ő Iskola 

helységkimutatás 

Főépület földszint 

Sorszám Helyiség név nagyság összesen  

1. tanterem 34,61 m2 

  Büfé 9,6 m2 

2. büfé raktár 8,27 m2 

3. előtér+wc 2,74 m2 

4. előtér+wc 3 m2 

5. akadálymentes 4,94 m2 

6. lány előtér+wc 11,17 m2 

7. férfi előtér+wc 12,32 m2 

8. porta 12,37 m2 

9. lépcsőház 16,44 m2 
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10. zsibongó 208,82 m2 

11. porta 12,37 m2 

12. szélfogó 9,21 m2 

13. aula 162,79 m2 

14. gazdasági iroda 36,27 m2 

15. gazdaság vezető 36,27 m2 

16. folyosó 65,53 m2 

17. int.vez+ helyettes 36,65 m2 

18. tanári 68,79 m2 

19. teakonyha 17,29 m2 

20. titkárság 17,15 m2 

21. igazgatói 36,83 m2 

  összesen: 823,43  m2 

    

Főépület I. emelet 

Sorszám Helyiség név nagyság   

1. tanterem 52,39 m2 

2. férfi wc 2,63 m2 

3. női wc 2,86 m2 

4. akadálymentes 4,62 m2 

5. lány előtér+wc 11,21 m2 

6. férfi előtér+wc 12,36 m2 

7. lépcsőház 16,44 m2 

8. zsibongó 174,51 m2 

9. szerverszoba 13,43 m2 

10. informatika 33,74 m2 

11. informatika 33,75 m2 

12. informatika 36,42 m2 

13. informatika 35,56 m2 
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14. informatika 69,32 m2 

15. informatika 36,83 m2 

16. folyosó 70,18 m2 

17. csoportszoba 35,27 m2 

18. csoportszoba 35,27 m2 

  összesen: 676,79  m2 

        

Főépület II. emelet 

Sorszám Helyiség név nagyság összesen  

1. labor 33,96 m2 

2. szertár 16,34 m2 

3. férfi wc 2,63 m2 

4. női wc 2,86 m2 

5. akadálymentes 4,62 m2 

6. közlekedő 20,18 m2 

7. zsibogó 55,97 m2 

8. folyosó 96,56 m2 

9. lány wx+előtér 11,17 m2 

10. férfi wc+előtér 12,28 m2 

11. lépcsőház 16,44 m2 

12. szertár 13,43 m2 

13. kémia előadó 51,93 m2 

14. tanterem 52,48 m2 

15. tanterem 52,41 m2 

16. tanterem 52,52 m2 

17. tanterem 36,83 m2 

18. labor 35,27 m2 

19. labor 35,27 m2 

20. körny.v. labor 33,02 m2 
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21. körny.v. labor 33,33 m2 

  összesen: 669,5  m2 

    

Északi szárny földszint 

Sorszám Helyiség név nagyság összesen  

1. Tanterem 57,6 m2 

2. Szertár  43,9 m2 

3. Közlekedő 34,8 m2 

4. rajz szaktanterem 83,8 m2 

5. csoportszoba 32 m2 

6. Szertár  9,9 m2 

7. 
mozg. Korl. Wc, 
zuhanyzó, öltöző 9 m2 

8. mosdó 5,4 m2 

9. zuhanyzó 9 m2 

10. wc 1,26 m2 

11. előtér 2,8 m2 

12. öltöző 20,48 m2 

13. előtér 2,8 m2 

14. wc 1,26 m2 

15. zuhanyzó 9 m2 

16. öltöző 20,48 m2 

17. mosdó 5,4 m2 

18. közlekedő 13,41 m2 

19. tanári öltöző iroda 11,89 m2 

20. takarító szertár 1,87 m2 

21. wc 1,53 m2 

22. előtér 1,53 m2 

23. zuhanyzó 1,53 m2 
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24. Szertár  10,86 m2 

25. közlekedő 33,36 m2 

26. kazánház 49,8 m2 

27. gázmérő 8,82 m2 

28. tornaterem 206,2 m2 

29. orvosi szoba 23,04 m2 

30. női mosdó 7,03 m2 

31. női wc 10,31 m2 

32. férfi mosdó 6,26 m2 

33. férfi wc 9,19 m2 

34. könyvtár 55,65 m2 

  összesen: 801,16  m2 

    

Északi szárny emelet 

Sorszám Helyiség név nagyság összesen  

1. tanterem 67,71 m2 

2. lépcsőház 31,8 m2 

3. közlekedő 42,48 m2 

4. tanterem 63,49 m2 

5. összesen: 205,48  m2 

        

  mindösszesen: 3166,76  m2 

Iskolához tartozó pályák 

    hossz. szél. terület   

1. Gimnázium kézilabda pálya 43,7m 23,3m 1018,21 m2 
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Közoktatási Megállapodás 3. számú melléklete 

Ingatlanon található és az Ingatlan rendeltetésszerű működéséhez, valamint az Intézmény 

működtetéséhez szükséges ingóságok, eszközök, épülettartozékok és felszerelések 

 

Közoktatási Megállapodás 4. számú melléklete 

Jegyzőkönyv 

az átadás-átvételről 

 

 
101/2011. (V.30.) határozat 4. számú melléklete  

                                                                                 
ALAPÍTÓ OKIRAT  

 
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései 
alapján adja ki. 

 
1.  Az intézmény neve:   Borsodi Általános Iskola   
 
 Az intézmény székhelye:  3780 Edelény, Borsodi út 150. 
 

Az intézmény telephelye: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. – konyha 
 
Az intézmény tagintézménye: Borsodi Általános Iskola Martinkó András Tagiskola 
A tagintézmény címe:  3734 Szuhogy, Rákóczi út 10. 

   
2.  Az intézmény OM azonosítója:   ……….. 

 
3.  Az intézmény törzsszáma:                                 ………….. 
      
4.  Az intézményt alapító szerv neve, címe:   

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  
 
Szuhogy Község Önkormányzata 
3734 Szuhogy, József A. 52. 

 
5.  Közvetlen jogel ődjének megnevezése, székhelye:  

Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
intézmény és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út 34.) 

 
6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  

Edelény Város Önkormányzata 
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3780 Edelény, István király útja 52. 
 

Szuhogy Község Önkormányzata 
3734 Szuhogy, József A. út 52. 

 
Damak Község Önkormányzata 
3780 Damak, Szabadság út 35. 

 
Abod Község Önkormányzata 
3753 Abod, Magyar út 42. 

 
Balajt Község Önkormányzata 
3780 Balajt, Fő út 5. 

 
Ládbesenyő Község Önkormányzata 
3780 Ládbesenyő, Rákóczi F. út 74. 

 
7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  

 
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:     

általános iskolai oktatás /közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1) 
bekezdése/ 

                                                                            
9. Az intézmény típusa:  

általános iskola /1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja/ 
 
10. Évfolyamok száma:    

8 évfolyam 
   
11. Tagozat megnevezése:      

Nem rendelkezik tagozattal  
 
12. Az intézménybe felvehet ő maximális tanulólétszám :   430 fő 

Telephelyenként: 
Edelény, Borsodi út 150.:    300 fő 
Szuhogy, Rákóczi út 10.: 130 fő 

                                         
13. Alaptevékenysége: 

 -  Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek keretében 
a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére, a 
továbbtanulásra  

 -  A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai 
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, konzultáció, 
speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.-ben meghatározott 
időkeretben  

 -  A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás 
biztosítása 

 -  Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása: 
a.)  az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása 
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b.)  a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos 

rendellenességével küzdő tanulók oktatása integráltan, a többi 
tanulóval együtt 

 - Képesség-kibontakoztató felkészítés  
 - Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás  
 - Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerű nevelés-
oktatás  
 - Bejáró tanulók ellátása  

 
Alaptevékenységi  szakfeladat, szakfeladat száma: 

  
852000-1 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
852012-1 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1-4.évf) 
852013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése, 

oktatása (1-4.évf) 
852021-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam) 
852022-1 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8.évf) 
852023-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendsz. ált. isk. nevelése, 

oktatása (5-8.évf) 
852024-1 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 

 
855911-1 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912-1 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914-1 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915-1 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855937-2 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
 
561000-2 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100-2 Rendezvényi étkeztetés 

 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917-1 Munkahelyi ékeztetés 

 
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
910121-1 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122-1 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123-1 Könyvtári szolgáltatások 

 
  931204-1 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 
14. Vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
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15. Működési körzete: 
 

a) Edelény, Borsodi út 150. szám alatti telephely e setében: 
 

Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe, 
 
valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák: 
 
Borsodi út a József Attila úttól a végéig, József Attila út páros oldala, Eötvös 
Lóránd út, Ady Endre út, Tomori Pál út, Vizsolyi út, Mező út, Ifjúság út, Barátság 
út, Béke út, Dózsa György út, Csalogány út, Déryné út, Borsvezér út, Váralja út, 
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Bihari János út, Rózsavölgyi Márk út, Cseres 
út, Móra Ferenc út, Fűzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út, Katona József út, Arany 
János út, Szemere Bertalan út, Petőfi Sándor út, Póts András út, Lévay József a 
Tormás úttól a Móra Ferenc utcáig, az Antal György út a Tormás úttól a 
Szentpéteri útig, Finkei út, Erkel Ferenc út, Vörösmarty Mihály út, Madách Imre út, 
Jókai Mór út, Bartók Béla út, Kölcsey Ferenc út, Gábor Áron út, Bem József út, 
Klapka György út, Bocskai István út, Árpád út, Alkotmány út, Kossuth Lajos út, 
Markovics tanya, Szabadság út, Szent Márton út. 
 
Az intézmény kötelezően felveszi az egyház által Edelény, Borsodi út 36/b 
székhelyen fenntartott általános iskola működési körzetében lakhellyel rendelkező 
azon tanulókat, akik nem kívánnak  vallásilag elkötelezett iskolába járni. 

 
b) Szuhogy, Rákóczi út 10. szám alatti telephely es etében: 
 

Szuhogy település közigazgatási területe 
 
16. Gazdálkodási jogköre:  

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
17. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási  jogviszony:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó. 

 
18. Az intézmény vezet őjének kinevezési, megbízási rendje:      

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény 
Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, 
vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége 
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos 
hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 
Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, 
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés 
kiszabásával kapcsolatos döntés meghozatala előtt a társult települések 
polgármestereinek véleményét ki kell kérni. 
 
A tagintézmény vezetőjének megbízása előtt Szuhogy Község polgármesterének 
véleményét ki kell kérni. 
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19. Az intézmény képviseletére jogosultak: 
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén 
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy. 

 
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon :  

Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az 
Edelény, Borosdi út 150. iskolaépületet és Borsodi út 36/b. szám alatt lévő konyha 
épületrészt. 
Szuhogy Község Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja a 3734 
Szuhogy, Rákóczi út 10. szám alatt lévő iskolaépületet. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a 
nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 
21. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési  jog: 

Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos jogszabályok és 
önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan rendelkezik a használatba 
adott vagyonnal. 

       
22. Záró rendelkezések:   

Az alapító okirat 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 
 

Záradék:    Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Általános 
Iskola  alapító okiratát a …........./2011. (V…….)határozatával jóváhagyta. 

 
 
Edelény, 2011. május ……. 
 
 

 
                 Vártás József                      Molnár Oszkár  
           jegyző                                                 po lgármester 

 
 

101/2011. (V.30.) határozat 5. számú melléklete  
     
                                                                             

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései 
alapján adja ki. 

 
1.  Az intézmény neve, székhelye: Mátyás Óvoda és B ölcs őde 
   

Az intézmény székhelye:   3780 Edelény, Mátyás király utca 7/a. 
 

Az intézmény telephelyei:  3780 Edelény, Mátyás király utca 1. 
      3780 Edelény, Bányász út 2. 
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Az intézmény tagóvodája: Mátyás Óvoda és Bölcsőde  Nyitnikék 
Napköziotthonos Tagóvoda 

 A tagóvoda címe:   3734 Szuhogy, József A. út 56. 
   
2.  Az intézmény OM azonosítója:   ……….. 

 
3.  Az intézmény törzsszáma:                                 ………….. 
      
4.  Az intézményt alapító szerv neve, címe:   

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  
 
Szuhogy Község Önkormányzata 
3734 Szuhogy, József A. 52. 

 
5.  Közvetlen jogel ődjének megnevezése, székhelye:  

Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
intézmény és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út 34.) 

 
6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  

Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
Szuhogy Község Önkormányzata 
3734 Szuhogy, József A. út 52. 

 
Damak Község Önkormányzata 
3780 Damak, Szabadság út 35. 

 
Abod Község Önkormányzata 
3753 Abod, Magyar út 42. 

 
Balajt Község Önkormányzata 
3780 Balajt, Fő út 5. 

 
Ládbesenyő Község Önkormányzata 
3780 Ládbesenyő, Rákóczi F. út 74. 

 
7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  

 
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:     

óvodai nevelés  (közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1) bekezdése) 
és 
bölcs ődei gondozás és nevelés  (a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény) 
 

9. Az intézmény típusa:  
Óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, bölcsődei ellátást biztosító többcélú 
közös igazgatású intézmény 

 
10. Tagozat megnevezése:      

Nem rendelkezik tagozattal  
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11. Az intézménybe felvehet ő maximális gyermeklétszám :   280 fő 
 
a/ óvoda: 

Edelény, Mátyás király7/a,. Mátyás király 1. Bányász 2.:  208 fő 
Szuhogy, József A. út 56.:      60 fő 

 
b/ bölcsőde 

Edelény, Mátyás király utca 7/a .:     12 fő 
 

12. Alaptevékenysége, alaptevékenységi szakfeladat,  szakfeladat száma: 
 
a.) Edelény, Mátyás király  7/a, valamint a Mátyás király 1. és Bányász  2. szám 

alatti telephelyen :   
 
  851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült), enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

851013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú 
gyermekek nevelése az országos óvodai alapprogrammal 
összhangban, meghatározva a konkrét helyi feladatokat és 
célkitűzéseket, kizárólag magyar nyelven folyó roma 
kisebbségi nevelés. 

 
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917-1 Munkahelyi ékeztetés 
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

b.) Szuhogy József A. 56. szám alatti telephelyen: 
 

851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás,hallássérült), enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 
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851013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú 
gyermekek nevelése az országos óvodai alapprogrammal 
összhangban, meghatározva a konkrét helyi feladatokat és 
célkitűzéseket, kizárólag magyar nyelven folyó roma 
kisebbségi nevelés. 

 
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917-1 Munkahelyi ékeztetés 
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 

c.) Edelény, Mátyás király 7/a szám alatti telephel yen: 
 

889101-1 Bölcsődei ellátás 
 
13. Vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
14. Működési körzete: 
 

a) Edelény, Mátyás király  7/a, Mátyás király 1. és  Bányász  2. szám alatti telephely 
esetében: 

 
Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe,  
valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák: 
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Verespart út, Bihari János út, 
Rózsavölgyi Márk út, Cseres út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út, Dankó 
Pista út, Hársfa út, Herman Ottó utca, Korányi Sándor út, Kıvágó út, Menner 
Adolf út, Nyár út, Rajk László út, Rákóczi Ferenc út, Rozsnyói út, Semmelweis 
Ignác út, Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tóth Árpád út, Új templom 
út, Újvilág út, Antal György út, Hısök tere, Borsodi út a Bódva hídig, Móra 
Ferenc út, Főzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út, Katona József út, Arany 
János út, Szemere Bertalan út, Petıfi Sándor út, Póts András út, Lévay József 
út, Palóczy László út, Patak út, Pást utca, Szent Erzsébet út, Tormás út, Deák 
Ferenc út, István király útja, Mátyás király út, belvárosi út, Fenyısor út, Szent 
Márton út. 
 

 
b) Szuhogy József A. 56.szám alatti telephely eseté ben: 

 
Szuhogy település közigazgatási területe 

   
c) bölcs őde esetében:   Edelény Város közigazgatási területe.  

Szabad kapacitása esetén fogadja más településen lakóhellyel 
rendelkező gyermekeket is. 

 
15. Gazdálkodási jogköre:  

Önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási, utalványozási 
teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik. 
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttm űködési megállapodás alapján  az 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Borsodi Általános Iskola 
(Edelény, Borsodi út 150.) látja el. 
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16. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási  jogviszony:  
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó. 

 
17. Az intézmény vezet őjének kinevezési, megbízási rendje:      

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény 
Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, 
vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége 
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos 
hatáskört Edelény Város önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 
Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, 
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés 
kiszabásával kapcsolatos döntés meghozatala előtt a társult települések 
polgármestereinek véleményét ki kell kérni. 
 
A tagintézmény vezetőjének megbízása előtt Szuhogy Község polgármesterének 
véleményét ki kell kérni. 

 
18. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén 
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy. 

 
19. A feladat ellátását szolgáló vagyon :  

Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az 
Edelény, Mátyás király utca 7/a, Mátyás király utca 1., Bányász út 2. óvodaépületet. 
Szuhogy Község Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja a 3734 
Szuhogy, József A. út 56. szám alatt lévő ingatlanrészt. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a 
nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja. 

 
20. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési  jog: 

Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos jogszabályok és 
önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan rendelkezik a használatba 
adott vagyonnal. 

       
21. Záró rendelkezések:   

Az alapító okirat 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 

Záradék:    Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás Óvoda és 
Bölcs őde alapító okiratát a 101/2011. (V.30.) számú  határozatával jóváhagyta . 
 
 
Edelény, 2011. május 30. 
 
 

                 Vártás József                      Molnár Oszkár  
           jegyző                                                  polgármester 
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101/2011. (V.30.) határozat 6. számú melléklete 
                                                                                 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 
 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései 
alapján adja ki. 

 
1.  Az intézmény neve:  Nefelejcs Óvoda 
   

Az intézmény székhelye:  3780 Edelény, Miklós Gy. út 3. 
  
2.  Az intézmény OM azonosítója:   ……….. 

 
3.  Az intézmény törzsszáma:                                 ………….. 
      
4.  Az intézményt alapító szerv neve, címe:   

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  

 
5.  Közvetlen jogel ődjének megnevezése, székhelye:  

Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 
intézmény és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út 34.) 

 
6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  

Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 52. 

 
7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye: 

Edelény Város Önkormányzata  
3780 Edelény, István király útja 52.  

 
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:     

óvodai nevelés  /közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1) bekezdése/ 
 

9. Az intézmény típusa:  
óvoda /1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja/ 

 
10. Tagozat megnevezése:      

Nem rendelkezik tagozattal  
 
11. Az intézménybe felvehet ő maximális gyermeklétszám :   162 fő 

 
12. Alaptevékenysége, alaptevékenységi  szakfeladat , szakfeladat száma: 

 
851000-1 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
851011-1 Óvodai nevelés, ellátás 
851012-1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült), enyhe 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
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organikus okra visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

851013-1 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú 
gyermekek nevelése az országos óvodai alapprogrammal 
összhangban, meghatározva a konkrét helyi feladatokat és 
célkitűzéseket, kizárólag magyar nyelven folyó roma 
kisebbségi nevelés. 

 
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917-1 Munkahelyi ékeztetés 
682002-2 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

 
13. Vállalkozási tevékenysége: 

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
14. Működési körzete: 

Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák: 
 
Finkei út, Erkel Ferenc út, Vörösmarty Mihály út, Madách Imre út, Jókai Mór út, Bartók 
Béla út, Kölcsey Ferenc út, Gábor Áron út, Bem József út, Klapka György út, Bocskai 
István út, Árpád út, Borsodi út a Bódva hídtól az út végéig, József Attila út, Eötvös 
Lóránd út, Ady Endre út, Tomori Pál út, Vizsolyi út, Mező út, Szabadság út, Kossuth 
Lajos út, Alkotmány út, Ifjúság út, Barátság út, Béke út, Dózsa György út., Csalogány 
út, Déryné út, Borsvezér út, Váralja út, Akác út, Gyöngyvirág út, Juhász Gyula út, 
Kandó Kálmán út, Malomszög út, Mester út, Miklós Gyula út, Móricz Zsigmond út, 
Muskátli út, Rozmaring, Tompa Mihály út, Virág út, Hóvirág utca, Jázmin utca, Liliom 
utca, Nefelejcs utca. 

 
15. Gazdálkodási jogköre:  

Önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási, utalványozási 
teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik. 
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttm űködési megállapodás alapján  az 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Borsodi Általános Iskola 
(Edelény, Borsodi út 150.) látja el. 

 
17. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási  jogviszony:  

Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó. 

 
18. Az intézmény vezet őjének kinevezési, megbízási rendje:      

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény 
Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, 
vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége 
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos 
hatáskört Edelény Város önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja. 
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19. Az intézmény képviseletére jogosultak: 

Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén 
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy. 

 
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon :  

Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az 
Edelény, Miklós Gy. út 3. szám alatti óvodaépületet. 
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában leltár szerint nyilvántartott 
tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő feladatainak 
ellátásához szabadon használhatja. 

 
 
21. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési  jog: 

Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos jogszabályok és 
önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan rendelkezik a használatba 
adott vagyonnal. 

 
22. Záró rendelkezések:   

Az alapító okirat 2011. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 

Záradék:    Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda  
alapító okiratát a 101/2011. (V.30.) számú határozatával jóváhagyta . 

 
 

Edelény, 2011. május 30. 
 
                 Vártás József                      Molnár Oszkár  

                  jegyző                                                pol gármester  
 
 
 

2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Egyházzal kötendő együttműködési megállapodásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 110./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Valamennyi bizottság  javaslolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy ebben a 
megállapodásban azt rögzítik, hogy az önkormányzat közreműködik abban, hogy az 
újonnan egyházi fenntartásúvá váló gimnázium és szakképző iskolában és a régi 
Szabó Lőrinc Általános Iskolában közreműködnek közfoglalkoztatottakkal segítséget 
nyújtani az egyház részére. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
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Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

    EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
102/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 Tárgy : Egyházzal kötendő együttműködési megállapodásról. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az együttműködési megállapodás megkötéséről 
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület a Miskolci Apostoli Exarchátussal kötendő 

1. melléklet szerinti együttműködési megállapodás tartalmát 
megismerte, jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a megállapodást az egyházzal kösse meg. 

 
2. A képviselő-testület megállapítja, hogy a rövid időtartamú 

közfoglalkoztatással összefüggő, a foglalkoztatókat terhelő 
(5%-os) önerőt a Miskolci Apostoli Exarchátus az 
együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint 
átvállalja. 

 
3. A Miskolci Apostoli Exarchátus által igényelhető létszámkeret 

meghatározására az egyházzal való egyeztetések alapján a 
polgármester jogosult. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 1. 
Felelős: polgármester 
 

1. számú melléklet a 102/2011. (V.30.) számú határozathoz 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

mely létrejött  

egyrészről Edelény Város  Önkormányzata  (3780 Edelény, István király útja 52.) – a 
továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár polgármester) 
másrészről a Miskolci Apostoli Exarchátus  (3526 Miskolc, Szeles u. 59.) – a 
továbbiakban Egyház – (képviseletében: Polgári László  ökonómus)  között a mai 
napon az alábbi tartalommal: 
 
A megállapodás célja az Önkormányzat és az Egyház részéről a rövid időtartamú 
közfoglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtása és a közfoglalkoztatottak alkalmazása. 
 
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a települési önkormányzat feladata – többek 
között – a helyi közszolgáltatások körében különösen: az óvodáról, az alapfokú 
nevelésről, oktatásról valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való 
gondoskodás. 
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2. Az Egyház Edelény városában részt vesz – közoktatási megállapodás alapján 
– az általános iskolai oktatás és nevelés, sajátos nevelési igényű általános iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása, középfokú oktatás és nevelés 
biztosításában. 

3. Az Önkormányzat a megállapodás 1-2. pontjában szereplő közfeladatainak 
ellátása érdekében együttműködik az Egyházzal. Az Önkormányzat megállapítja, 
hogy az Egyház a felek között létrejött közoktatási megállapodások alapján 
közfeladatot látnak el. 

 
4. A felek megállapodnak abban, hogy az Egyház a közfoglalkoztatáshoz 

nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII. 31.) Korm. rendelet 3. §-a alapján 
közfoglalkoztatással összefüggő foglalkoztatási jogviszonyt létesíthet. 

 
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy 

• tájékoztatást nyújt a közfoglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi háttérről, 
• ellátja a közfoglalkoztatásban résztvevők munkaköri alkalmassági 

vizsgálatának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. 
 
6. Az Egyház vállalja, hogy 

• Közfoglalkoztatás keretében kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltsége (továbbiakban: 
Munkaügyi Központ) által kiközvetített személyeket alkalmaz. 

• A munkavégzés céljából kiközvetített ügyfeleket minden esetben 
nyilatkoztatja, hogy a felkínált munkát vállalják-e, a munkát elutasító, 
valamint a meg nem jelent személyekről az Önkormányzatot tájékoztatja. 

• Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati törvények 
betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, – 
egyéb – költségelszámolással, jelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos 
feladatok ellátását. Az Egyház vállalja, hogy az általuk alkalmazott 
közfoglalkoztatottak tevékenysége kizárólag a jelen együttműködési 
megállapodásban rögzített, általa ellátott önkormányzati feladathoz 
kapcsolódik, és azt Edelény Város közigazgatási területén végzi. 

• Rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében kizárólag bérpótló jutatásban 
részesülő személyeket alkalmaz. 

• A munkaszerződésekre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket 
maradéktalanul betartja.  

• A határozott idejű munkaviszony létesítéséről, illetve megszüntetéséről 
szóló munkaszerződés, illetve a munkaviszonyt megszüntető okirat 1-1 db 
példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat 
Szociális és Igazgatási Osztály, Okmányiroda részére. 

• A foglalkoztatással összefüggő, a munkavállalók részére munkájuk 
ellátásához szükséges dologi feltételeket meglévő eszközeiből vagy saját 
forrása terhére biztosítja. Vállalja továbbá az esetleges jogszerűtlen vagy 
szerződésellenes alkalmazás miatti visszafizetési kötelezettség teljes 
összegét és minden az érdekkörében bekövetkezett kár megtérítését. 

• A munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást megszervezi, a munkavédelmi 
és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartja. 

• A közfoglalkoztatottat a munkavégzéshez szükséges eszközökkel ellátja. 
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• A rövidebb időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással összefüggő 
munkabérek illetve járulékainak 5 %-os önrészét az Egyház átvállalja. 

 
A Miskolci Apostoli Exarchátus az alábbi költségek 5 %-ának biztosítását 
vállalja a rövid id őtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással kapcsolatosan:  
a munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó, napi foglalkoztatási idő (2011 
évre) 

        4 óra  
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás            39.000,- Ft 
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök 47.000,- Ft 
     (szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök) 
 

7. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31..) 
Korm. rendelet értelmében az állam megtéríti a rövidebb időtartamú 
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 95 %-át.  

 
8. Az Egyház tudomásul veszik, hogy 

• saját felelősségére és kockázatára folytatja a foglalkoztatást. 
• A foglalkoztatáshoz kapcsolódó minden dologi költség és a teljes 

adminisztráció lebonyolítása és annak költsége az Egyházat terheli. 
• Az Önkormányzat a munkavégzés helyén bármikor előzetes bejelentés 

nélkül ellenőrzést tarthat, az Önkormányzat részére külön igény szerint – 
az Önkormányzat által megjelölt tartalommal - adatot szolgáltat a 
munkavégzés helyéről, idejéről, mennyiségéről és minőségéről, lehetővé 
teszi az ellenőrzést. 

 
9. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy 

• Gondoskodnak a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges 
feltételek biztosításáról. 

• Képviselőjük részt vesz a Felek által kezdeményezett egyeztetéseken, 
fórumokon. 

• A tapasztalatok alapján a jelen együttműködési megállapodásban 
foglaltakat felülvizsgálják és a megállapodást szükség szerint módosítják. 

• A közfoglalkoztatás szervezéséért felelős Munkaügyi Központtal minden 
tekintetben együttműködnek. 

 
10. Jelen megállapodás 2011. december 31. napjáig hatályos. 
Felek jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 
 
Edelény, 2011. év ……………………….. nap 
 

…………………………….. P.H. ……………………………. 

polgármester  jegyz ő 

…………………………….. P.H.  

Egyház képvisel ője   
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Polgármester megköszöni a képviselőtársainak a döntését. Meggyőződése, hogy 
ha ténylegesen megvalósul az intézmények átadása szeptember 1-jével, azzal 
mindannyian nyernek. Püspök úrnak és az egyház képviselőinek sok erőt, kitartást, 
jó egészséget kíván, ehhez a nem körnnyű rendkívüli feladathoz gyermekeik 
nevelése érdekében. 
 
Grunda János atya hálásan köszöni a bizalmat egyházuk nevében és püspök úr 
nevében is. Egyet ígérhet, hogy teljes erőből a jó Isten áldásával, kegyelmével 
igazán szolgálni, és minden ténykedésüket úgy vegyék, hogy ők úgy tudják a jó 
Istent szeretni, mint ahogy felebarátaikat, embertársaikat szeretik és minden 
embertársukat szeretik. Tehát akkor lesznek hitelesek, ha felebaráti szeretetből, 
szolgálatból a városnak és országunknak a javát fogják szolgálni. Még egyszer 
köszöni a megelőlegezett bizalmat. 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési 
szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 103./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy ez az előterjesztés 
arról szól, hogy létrehozzák a Borsodi Általános Iskolát, amelyhez társult települések 
fognak tartozni, Szuhogy, Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselől-tstület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
103/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 

létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási 
Megállapodás” módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  - a 255/2008. 
(X.29.) számú határozattal jóváhagyott - az iskolai feladatokat ellátó 
intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési szabályairól 
szóló „Társulási Megállapodás” –t az alábbiak szerint módosítja: 
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1. A Társulási Megállapodás bevezető részének szövegtartalma 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint 
Szuhogy, Damak, Abod, Balajt és Ládbesenyő Községek 
Önkormányzatának Képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 43.§-ában és a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 8.§-ában foglalt rendelkezések szerint, az Ötv. 8.§ (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási feladataik 
megvalósítására határozatlan időtartamra oktatási-nevelési 
intézmény közös fenntartásában állapodnak meg az alábbi 
feltételek szerint:’ 

 
2. A Társulási Megállapodás 2. pont „A társulás tagjainak neve, 

székhelye”  részben Balajt Község Önkormányzat 
képviselőjének neve megváltozott, ezért a polgármester neve 
az alábbiak szerint módosul: 

„Balajt Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
 Címe: 3780 Balajt, Fő út 55. 
Képviselője: Szabó Zoltán  polgármester” 
 

Ládbesenyő önkormányzat címe pontosításra került az 
alábbiak szerint: 

„Címe: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.”  
 
3. A Társulási Megállapodás 6. pont „A társulás tevékenységi 

köre”  a szakfeladat rend 8/2010. (IX.10.) NGM tájékoztató 
szerinti módosulása, és az alapfokú művészetoktatás mint 
tevékenység törlése miatt a tevékenységek szakfeladat 
szerinti megjelölése a következők szerint változik:  

„6.  A társulás tevékenységi köre : 
A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási 
területén a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvényben meghatározottak alapján az általános iskolai 
oktatás-nevelés megvalósítása, így különösen: 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 

komplex támogatása 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 

nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf) 
852013  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 

rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 
(1-4. évfolyam) 

852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
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852023  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali 
rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 
(5-8. évfolyam) 

852024  Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni 

nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi 

otthoni nevelése 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai 

tanulószobai nevelése 
855916  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános 

iskolai tanulószobai nevelése 
855937  M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100  Rendezvényi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi ékeztetés 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 

védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
E feladatokhoz kapcsolódó költségeknek a társult 
önkormányzatok költségvetésében szerepelnie kell. 
A szuhogyi tagintézményben az étkeztetési feladatokat a 
szuhogyi tagóvoda  biztosítja, az ellátandó tevékenység a 
Mátyás Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratában jelenik meg. 

 
4. A Társulási Megállapodás 7. pont „A társulás által 

fenntartott intézmények”  alatti szövegrész helyébe, a 
következő rendelkezés lép: 
„7. A társulás által fenntartott intézmények:  

a) A székhely intézmény neve: Borsodi Általános Iskola  
b) Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 

150. 
c) Az intézmény tagintézménye: 3734 Szuhogy, Rákóczi 

Ferenc utca 10. 
d) Az intézmény működési területe: a társult 

önkormányzatok teljes közigazgatási területe. 
e) Az intézmény típusa: általános iskola.”  
 

4. A Társulási Megállapodás 14. pont „Egyéb megállapodás”  alatti 
szövegrész helyébe, a következő rendelkezés lép: 
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„14.  Egyéb megállapodás: 
A társult Képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, 
hogy a megállapodás végrehajtása, továbbá az intézmény 
fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos 
úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A bíróságon 
kereset indítási lehetőséggel kizárólag annak 
eredménytelensége esetén élnek.  
A Társulási Megállapodást a Képviselő-testületek nevében 
eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal 
teljességgel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg 
aláírták. 
A megállapodás hatálybalépésnek napja: 2011. 
szeptember 1. 
A megállapodás aláírásával egyidej űleg a 2008. 
szeptember 1. napi hatállyal kötött iskolai feladat okat 
ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról é s 
működési szabályairól szóló társulási megállapodás 
hatályát veszti. „ 
 

6. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást  a határozat 
mellékleteként  jóváhagyja.  

 
7. Képviselő-testület megállapítja, hogy az intézményfenntartó 

társulási megállapodást valamennyi társult település 
önkormányzat képvisel ő-testületének jóvá kell hagyni.  

 
Határidő:  2011. május 31.  
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

 
Melléklet a 103//2011.(V.30.) számú határozathoz 

 
TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁS 

 
általános iskolai oktatási és nevelési feladatokat ellátó intézményfenntartó 

társulás létrehozásáról és m űködési szabályairól 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Szuhogy, Damak, 
Abod, Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 
helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.) 43.§-ában és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 8.§-ában foglalt rendelkezések szerint, az Ötv. 8.§ (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási feladataik megvalósítására 
határozatlan időtartamra oktatási-nevelési intézmény közös fenntartásában 
állapodnak meg az alábbi feltételek szerint: 

 
1. A társulás: 

a) Neve: Edelény, Szuhogy, Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő 
települések Közoktatási Intézményfenntartó Társulása 
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b) Székhelye : 3780 Edelény, István király útja 52. 
c) Működési területe, ellátási körzete : a társult önkormányzatok teljes 

közigazgatási területe. 
 
2.  A társulás tagjainak neve, székhelye: 

2.1 Edelény Város Önkormányzata – gesztor önkormányzat  
  Címe: 3780. Edelény, István király útja 52. 
  Képviselője: Molnár Oszkár polgármester 

 
2.2 Damak Község Önkormányzata – társult önkormányzat 

Címe: 3780 Damak, Szabadság út 35. 
Képviselője: Baranyay Barnabás polgármester 
 

2.3 Abod Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
Címe: 3753 Abod, Magyar u. 42 
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester 
 

2.4 Balajt Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
Címe: 3780 Balajt, Fő út 55. 
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester 
 

2.5 Ládbesenyő Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
Címe: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 
Képviselője: Horváth Róbert polgármester 
 

2.6 Szuhogy, Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
  Címe: 3734. Szuhogy, József Attila utca 52. 
  Képviselője: Fóris Sándor polgármester 
 

3.  A társulási megállapodás id őtartama: határozatlan időre szóló. 
4.  A társulás: nem jogi személy. 
5.  A társulás által ellátandó közös feladat gyakor lása, a társulás célja:  

a) az alapfokú nevelés-oktatás minőségének javítása az esélyteremtést 
erősítő oktatásszolgáltatás érdekében, 

b) az iskolai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése, 
c) a költség-hatékony működtetés megvalósítása, 
d) A szakmai munka színvonalának javítása, a szakos ellátottság 

kiteljesítése az iskolai feladatok ellátása tekintetében, 
e) a feladatellátás költséghatékonyságának növelése, az intézmények egy 

gyermek/tanulólétszámra vetített fajlagos költségeinek csökkentése 
érdekében, 

f) megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció 
kiteljesítése. 

 
6.  A társulás tevékenységi köre:   

A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján az 
általános iskolai oktatás-nevelés megvalósítása, így különösen: 
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852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (1-4.évf) 

852013  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

852021  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 

852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852023  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános 
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852024  Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855916  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855937  M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100  Rendezvényi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi ékeztetés 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
E feladatokhoz kapcsolódó költségeknek a társult önkormányzatok 
költségvetésében szerepelnie kell. 
A szuhogyi tagintézményben az étkeztetési feladatokat a szuhogyi tagóvoda  
biztosítja, az ellátandó tevékenység a Mátyás Napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde alapító okiratában jelenik meg. 

 
7.  A társulás által fenntartott intézmények: 

a) A székhely intézmény neve: Borsodi Általános Iskola 
b) Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 150. 
c) Az intézmény tagintézménye: 3734 Szuhogy, Rákóczi Ferenc utca 10. 
d) Az intézmény működési területe: a társult önkormányzatok teljes 

közigazgatási területe. 
e) Az intézmény típusa: általános iskola. 
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8.  A társulás vagyona: 
 

a) A székhely intézmény épületei, leltár szerinti felszerelései és ingóságai 
Edelény Város Önkormányzatának a tulajdonában állnak, az intézmény 
felújítási, fejlesztési kiadásai Edelény Város Önkormányzatát terhelik, a 
beszerzett eszközök és felszerelések Edelény Város Önkormányzatának a 
tulajdonába kerülnek. Az így felmerült költségek nem részei a közös 
költségvetésnek. 

b) A tagintézmény épülete, leltár szerinti felszerelései és ingóságai Szuhogy 
Község Önkormányzatának a tulajdonában állnak, az intézmény felújítási, 
fejlesztési kiadásai Szuhogy Község Önkormányzatát terhelik, a beszerzett 
eszközök és felszerelések Szuhogy Község Önkormányzatának a 
tulajdonába kerülnek. Az így felmerült költségek nem részei a közös 
költségvetésnek. 

 
9.  A társulás költségeinek viselése: 
 

a) A társulás által fenntartott intézmények működésének fedezeteként szolgál 
a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív 
állami hozzájárulás, az egyéb kiegészítő hozzájárulások, továbbá az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított támogatás. 

b) Az intézmények költségvetését a képviselő-testületek egyetértésben, 
közösen határozzák meg. A közösen elfogadott költségvetés Edelény 
Város Önkormányzata költségvetésének része. Az elfogadott költségvetés 
bárminemű módosításához a képviselő-testületek egyetértése szükséges. 

c) Amennyiben a tagintézmény működési költségei meghaladják a 
tagintézménybe járó tanulók után igényelhető normatíva, valamint a 
tagintézmény saját bevételének összegét, annak különbözetét Szuhogy 
Község Önkormányzata köteles megtéríteni Edelény Város 
Önkormányzatának, költségvetés alapján havonta egyenlő részletekben, 
tárgyhó 15-ig.  

 Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, Edelény Város 
Önkormányzata inkasszó benyújtására jogosult a hozzájárulás összegéig.  

 A végleges elszámolásra, annak pénzügyi rendezésére a zárszámadás 
keretében kerül sor az adott év április 30-ig. 

 Szuhogy Község Önkormányzata vállalja továbbá, hogy Edelény Város 
Önkormányzata részére a többlet-feladatellátáshoz évente 1.250.000,-Ft 
forinttal hozzájárul havonta egyenlő részéletekben tárgyhó 15-ig. 

d) Abod, Balajt, Ládbesenyő, Damak önkormányzatok az alap- és kiegészítő 
normatíván felül egyéb összeggel nem járulnak hozzá az intézmény-
fenntartáshoz.  

 
10.  A közös fenntartással kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 
 

a) A közös fenntartással működtetett intézmények vonatkozásában Edelény 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a fenntartással 
kapcsolatos feladat- és hatásköröket, illetve Edelény Város mindenkori 
polgármestere gyakorolja az intézményvezető vonatkozásában az egyéb 
munkáltatói jogokat.  
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Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak 
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, 
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.  
Az intézmény vezetőjének kinevezése, vezetői megbízása, annak 
visszavonása, összeférhetetlensége megállapítása, felmentése, fegyelmi 
büntetés kiszabása esetén a társult települések polgármestereinek 
előzetes véleményét ki kell kérni.  

b) Az intézmény-fenntartó társulás munkájáról a székhely önkormányzat 
polgármestere, a közös fenntartású intézmény igazgatója évente egy 
alkalommal köteles a képviselő-testületeknek az intézmény működéséről 
beszámolni. 

 
11.  A társuláshoz történ ő csatlakozás: 

a) A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon 
önkormányzatok részére teszik lehetővé, akik: 

aa) elfogadják a társulás céljait, 
ab) közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok hatékony és 

gazdaságos megvalósításában, 
ac) vállalják a költségek- így többletköltségek – viselését, 
ad) jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek 

ismerik el. 
b) A társuláshoz történő csatlakozáshoz a társulás tagjainak az egyetértése 

szükséges. 
c) A társult képviselő-testületek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény  102. § (2) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás 
kizárólag az oktatási év kezdeti időpontjával történhet. 

 
12.  A társulás, tagsági jogviszony megsz űnése: 

a) Jelen társulási megállapodás – ezzel együtt a társulás – megszűnik: 
aa) a társulásban résztvevő képviselő-testületek közös megegyezésével, 
ab) amennyiben a tagok száma felmondás következtében egyre 
csökken, 
ac) a bíróságjogerős döntése alapján. 

b) A társulási megállapodást felmondani csak az oktatási év végével lehet. A 
felmondást a tag legalább 3 hónappal korábban, írásban köteles közölni a 
társulás többi tagjával. 
Amennyiben a felmondás érint intézményi átszervezést, a felmondásra a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (11) bekezdésében 
foglaltakat kell alkalmazni. 

c) Oktatási év közben történő felmondás kizárólag a társult képviselő-
testületek minősített többséggel hozott, a felmondáshoz történő 
hozzájárulást tartalmazó döntése esetén válik érvényessé. 

d) A társulás megszűnése esetén a felek a megszűnés évére vonatkozó 
zárszámadás elfogadását követő hónap 30-ig kötelesek egymással 
elszámolni. 

 
13.  A társulás ellen őrzésének rendje: 

a) A társulás működésének ellenőrzésére a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei jogosultak. 
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b) A társult önkormányzatok polgármestereit tanácskozási joggal minden 
olyan ülésre meg kell hívni, amelyen a közösen fenntartott intézménnyel 
kapcsolatos napirendet tárgyal a Képviselő-testület. 

c) A jelen megállapodásban nem szabályozott, a közösen fenntartott 
intézményekre vonatkozó feladat- és hatásköröket Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Edelény Város Polgármestere 
gyakorolja. 

 
14.   Egyéb megállapodás: 
 

A társult Képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodás 
végrehajtása, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás 
kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A bíróságon 
kereset indítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén 
élnek.  
A Társulási Megállapodást a Képviselő-testületek nevében eljáró 
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt 
helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 
A megállapodás hatálybalépésnek napja: 2011. szeptember 1. 
A megállapodás aláírásával egyidejűleg a 2008. szeptember 1. napi hatállyal 
kötött iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és 
működési szabályairól szóló társulási megállapodás hatályát veszti.  

 
Kelt: Edelény, 2011. ……………. 

 
Gesztor település - Edelény –   

polgármestere:  
 
 

PH. 

 
 

                         Molnár Oszkár              

Kelt: 2011. ……………. 

 
Társult település – Damak  – 

polgármestere: 

 
PH. 

 
 
 

Baranyay Barnabás 
 
 

 
Kelt: 2011. ……………. 

 

 
 

Társult település – Abod  –  
polgármestere: 

 
 

PH. 

 
Restyánszki Gábor 

 
 

Kelt: 2011. …………….. 
 

 
Társult település – Balajt  –  

polgármestere: 

 
 

PH. 

 
Szabó Zoltán 
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Kelt: 2011. …………… 

 
 

Társult település – Ládbeseny ő –  
polgármestere: 

 
PH. 

 
Horváth Róbert 

 
 
Kelt: 2011. …………… 

 
 

Társult település – Szuhogy  –  
polgármestere: 

 
 

PH. 

 
 

Fóris Sándor 
 
Z á r a d é k:  
 
Az iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési 
szabályairól szóló „Társulási Megállapodás”-t a Képviselő-testületek az alábbi 
határozattal jóváhagyták : 
 
Edelény Város Önkormányzata  …..../2011. (V. ……)  számú határozatával. 
 
Szuhogy Község Önkormányzata .…..../2011. (V. ……) számú határozatával. 
 
Damak Község Önkormányzata  .…..../2011. (V. ……) számú határozatával. 
 
Abod Község Önkormányzata   …..../2011. (V. ……) számú határozatával. 
 
Balajt Község Önkormányzata  .…..../2011. (V. ……) számú határozatával. 
 
Ládbesenyő Község Önkormányzata .…..../2011. (V. ……) számú határozatával. 
 
E d e l é n y, 2011. május …… 
 
            Vártás József 
                 jegyző 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési 
szabályairól szóló „Társulási Megállapodás” módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 104./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
104/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy : Óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás 
létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási 
Megállapodás” módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 254/2008. 
(X.29.) számú határozatával jóváhagyott - az óvodai feladatokat ellátó 
intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési szabályairól 
szóló „Társulási Megállapodás” –t az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. A Társulási Megállapodás bevezető részének szövegtartalma 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint 
Szuhogy, Damak, Abod, Balajt és Ládbesenyő Községek 
Önkormányzatának Képviselő-testületei a helyi 
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 43.§-ában és a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 8.§-ában foglalt rendelkezések szerint, az Ötv. 8.§ (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási feladataik 
megvalósítására határozatlan időtartamra oktatási-nevelési 
intézmény közös fenntartásában állapodnak meg az alábbi 
feltételek szerint:” 

 
2. A Társulási Megállapodás 2. pont „A társulás tagjainak neve, 

székhelye”  részben Balajt Község Önkormányzat képviselőjének 
neve megváltozott, ezért a polgármester neve az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„Balajt Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
 Címe: 3780 Balajt, Fő út 55. 
Képviselője: Szabó Zoltán  polgármester” 
 

Ládbesenyő önkormányzat címe pontosításra került az alábbiak 
szerint: 

„Címe: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.”  
 

3. A Társulási Megállapodás 3. pont „A társulási megállapodás 
időtartama”  szövegtartalma helyébe a következő rendelkezés lép. 
„3. A társulási megállapodás id őtartama: határozatlan időre 

szóló.” 
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4. A Társulási Megállapodás 6. pont „A társulás célja, tevékenységi 

köre”  szövegtartalma a szakfeladat rend 8/2010. (IX.10.) NGM 
tájékoztató szerinti módosulása, az alapfokú művészetoktatás mint 
tevékenység törlése miatt a tevékenységek szakfeladat szerinti 
megjelölése, valamint az intézmény nevének és székhelyének 
változása miatt a következők szerint változik: 
„6.  A társulás tevékenységi köre : 

A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási 
területén a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben 
meghatározottak alapján az óvodai nevelés megvalósítása. 
Feladat-ellátás helye szerint az ellátandó alaptevé kenysége, 
alaptevékenységi szakfeladat, szakfeladat száma: 
 
A)   EDELÉNY, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 1. ÉS  7/A.  SZÁM ÉS A BÁNYÁSZ ÚT 

2. SZÁM: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása: 

a) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült), 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos,  a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú 
gyermekek nevelése az országos óvodai alapprogrammal 
összhangban, meghatározva a konkrét helyi feladatokat 
és célkitűzéseket, kizárólag magyar nyelven folyó roma 
kisebbségi nevelés. 

889101 Bölcsődei ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Az étkeztetési feladatokat az Edelény Város Önkormányzata 
által fenntartott Borsodi Általános Iskola biztosítja, az ellátandó 
tevékenység az intézmény alapító okiratában jelenik meg. 

 
SZUHOGY, JÓZSEF A. U. 56. ESETÉBEN: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
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851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 
ellátása: 

a) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás,hallássérült), 
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, 
több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos,  a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása. 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú 
gyermekek nevelése az országos óvodai alapprogrammal 
összhangban, meghatározva a konkrét helyi feladatokat 
és célkitűzéseket, kizárólag magyar nyelven folyó roma 
kisebbségi nevelés. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Az étkeztetési feladatokat az Edelény Város Önkormányzata 
által fenntartott Borsodi Általános Iskola biztosítja, az ellátandó 
tevékenység az intézmény alapító okiratában jelenik meg.” 

 
5. A Társulási Megállapodás 7. pont „A társulás által fenntartott 

intézmények”  szövegtartalma helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„7. A társulás által fenntartott intézmények  

7.1  A székhely intézmény neve: Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
7.2  Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király u. 7/a. 
7.3  Az intézmény tagintézménye: 3734 Szuhogy, József Attila 

utca 56. 
7.4  Az intézmény működési területe: Edelény, Damak, Abod, 

Balajt, Ládbesenyő és Szuhogy települések közigazgatási 
területe 

7.5  Az intézmény típusa: óvoda és bölcsőde.” 
 
6. A Társulási Megállapodás 14. pont „Egyéb megállapodás:”  alatti 

szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„14.  Egyéb megállapodás: 

A társult Képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a 
megállapodás végrehajtása, továbbá az intézmény fenntartása 
során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, 
egyeztetéssel kívánják rendezni. A bíróságon kereset indítási 
lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.  
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A Társulási Megállapodást a Képviselő-testületek nevében eljáró 
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel 
megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 
 
A megállapodás hatálybalépésnek napja: 
                                    2011. szeptembe r 1. 
 
A megállapodás aláírásával egyidej űleg a 2008. szeptember 
1-ei hatállyal kötött óvodai feladatokat ellátó 
intézményfenntartó társulás létrehozásáról és m űködési 
szabályairól szóló társulási megállapodás hatályát veszti. „ 
 

7. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodást  a határozat mellékleteként  jóváhagyja.  

 
8. Képviselő-testület megállapítja, hogy az intézményfenntartó társulási 

megállapodást valamennyi társult település önkormányzat 
képvisel ő-testületének jóvá kell hagyni.  

 
Határidő: 2011. május 31.  
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 
Melléklet a 104/2011.(V.30.) számú határozathoz 

 
TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁS 

 
óvodai  feladatokat ellátó intézményfenntartó társu lás létrehozásáról és  

működési szabályairól 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint Szuhogy, Damak, 
Abod, Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a 
helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.) 43.§-ában és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 8.§-ában foglalt rendelkezések szerint, az Ötv. 8.§ (4) 
bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási feladataik megvalósítására 
határozatlan időtartamra oktatási-nevelési intézmény közös fenntartásában 
állapodnak meg az alábbi feltételek szerint: 
 
1.  A társulás: 

a) Neve: Edelény, Szuhogy, Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések 
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása.  

b) Székhelye: 3780. Edelény, István király útja 52. 
c) Működési területe, ellátási körzete: Edelény, Damak, Abod, Balajt, 

Ládbesenyő és Szuhogy települések közigazgatási területe 
 
2.  A társulás tagjainak neve, székhelye: 

2.1 Edelény Város Önkormányzata – gesztor önkormányzat  
  Címe: 3780. Edelény, István király útja 52. 
  Képviselője: Molnár Oszkár polgármester 
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2.2 Damak Község Önkormányzata – társult önkormányzat 

Címe: 3780 Damak, Szabadság út 35. 
Képviselője: Baranyay Barnabás polgármester 
 

2.3 Abod Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
Címe: 3753 Abod, Magyar u. 42 
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester 
 

2.4 Balajt Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
Címe: 3780 Balajt, Fő út 55. 
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester 
 

2.5 Ládbesenyő Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
Címe: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 
Képviselője: Horváth Róbert polgármester 
 

2.6 Szuhogy, Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
  Címe: 3734. Szuhogy, József Attila utca 52. 
  Képviselője: Fóris Sándor polgármester 

 
3.  A társulási megállapodás id őtartama: határozatlan időre szóló. 
4.  A társulás: nem jogi személy. 
5. A társulás által ellátandó közös feladat gyakorl ása, társulás célja: 

a) Óvodai nevelés minőségének javítása az esélyteremtést erősítő 
oktatásszolgáltatás érdekében. 

b) Az óvodai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése. 
c) A költséghatékony működtetés megvalósítása. 
d) A szakmai munka színvonalának javítása. 
e) A feladatellátás költséghatékonyságának növelése, az intézmények egy 

gyermeklétszámra vetített fajlagos költségeinek csökkentése érdekében. 
f) Megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció 

kiteljesítése. 
 
6.  A társulás célja, tevékenységi köre:   

A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján az 
óvodai nevelés megvalósítása. 
 
Feladat-ellátás helye szerint az ellátandó alaptevé kenysége, 
alaptevékenységi szakfeladat, szakfeladat száma: 
A)   EDELÉNY, MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 1. ÉS  7/A.  SZÁM ÉS A BÁNYÁSZ ÚT 2. SZÁM: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült), enyhe értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 
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b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 

okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek ellátása. 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú gyermekek 
nevelése az országos óvodai alapprogrammal összhangban, 
meghatározva a konkrét helyi feladatokat és célkitűzéseket, kizárólag 
magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés. 

889101 Bölcsődei ellátás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
Az étkeztetési feladatokat az Edelény Város Önkormányzata által fenntartott 
Borsodi Általános Iskola biztosítja, az ellátandó tevékenység az intézmény 
alapító okiratában jelenik meg. 

 
B) SZUHOGY, JÓZSEF A. U. 56. ESETÉBEN: 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 

a) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás,hallássérült), enyhe értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,  a megismerő funkciók 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével 
küzdő gyermekek ellátása. 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás: 
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú gyermekek 
nevelése az országos óvodai alapprogrammal összhangban, 
meghatározva a konkrét helyi feladatokat és célkitűzéseket, kizárólag 
magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés. 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

  
7. A társulás által fenntartott intézmények: 

7.1 A székhely intézmény neve: Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
7.2 Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király u. 7/a. 
7.3 Az intézmény tagintézménye: 3734 Szuhogy, József Attila utca 56. 
7.4 Az intézmény működési területe: Edelény, Damak, Abod, Balajt, 

Ládbesenyő és Szuhogy települések közigazgatási területe 
7.5 Az intézmény típusa: óvoda és bölcsőde. 
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9. A társulás vagyona: 
 
a) A székhely intézmény épületei, leltár szerinti felszerelései és ingóságai 

Edelény Város Önkormányzatának a tulajdonában állnak, az intézmény 
felújítási, fejlesztési kiadásai Edelény Város Önkormányzatát terhelik, a 
beszerzett eszközök és felszerelések Edelény Város Önkormányzatának a 
tulajdonába kerülnek. Az így felmerült költségek nem részei a közös 
költségvetésnek. 

b) A tagintézmény épülete, leltár szerinti felszerelései és ingóságai Szuhogy 
Község Önkormányzatának a tulajdonában állnak, az intézmény felújítási, 
fejlesztési kiadásai Szuhogy Község Önkormányzatát terhelik, a beszerzett 
eszközök és felszerelések Szuhogy Község Önkormányzatának a 
tulajdonába kerülnek. Az így felmerült költségek nem részei a közös 
költségvetésnek. 

 
10. A társulás költségeinek viselése: 
 
a) A társulás által fenntartott intézmények működésének fedezeteként szolgál 

a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív 
állami hozzájárulás, az egyéb kiegészítő hozzájárulások, továbbá az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított támogatás.  

b) Az intézmények költségvetését a képviselő-testületek egyetértésben, 
közösen határozzák meg. A közösen elfogadott költségvetés Edelény 
Város Önkormányzata költségvetésének része. Az elfogadott költségvetés 
bárminemű többletkiadás miatti módosításához a képviselő-testületek 
egyetértése szükséges. 

c) Amennyiben a tagintézmény működési költségei meghaladják a 
tagintézménybe járó tanulók után igényelhető normatíva, valamint a 
tagintézmény saját bevételének összegét, annak különbözetét Szuhogy 
Község Önkormányzata köteles megtéríteni Edelény Város 
Önkormányzatának, költségvetés alapján havonta egyenlő részletekben, 
tárgyhó 15-ig.  
Szuhogy Község Önkormányzata vállalja továbbá, hogy Edelény Város 
Önkormányzata részére a többlet-feladatellátáshoz évente 1.250.000,-Ft 
forinttal hozzájárul havonta egyenlő részéletekben tárgyhó 15-ig.  
Amennyiben kötelezettségének nem tesz eleget, Edelény Város 
Önkormányzata inkasszó benyújtására jogosult a hozzájárulás összegéig.  

 A végleges elszámolásra, annak pénzügyi rendezésére a zárszámadás 
keretében kerül sor az adott év április 30-ig. 

 
10.  A közös fenntartással kapcsolatos feladat- és hatáskörök: 
 

a) A közös fenntartással működtetett intézmények vonatkozásában Edelény 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a fenntartással 
kapcsolatos feladat- és hatásköröket, illetve Edelény Város mindenkori 
polgármestere gyakorolja az intézményvezető vonatkozásában az egyéb 
munkáltatói jogokat. 
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 Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak 
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, 
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört az Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.  
Az intézmény vezetőjének kinevezése vezetői megbízása, annak 
visszavonása, összeférhetetlensége megállapítása, felmentése, fegyelmi 
büntetés kiszabása esetén Szuhogy és társult települések 
polgármestereinek előzetes véleményét ki kell kérni.  

b) A közös fenntartású intézmény igazgatója évente egy alkalommal köteles a 
képviselő-testületeknek az intézmény működéséről beszámolni. 

 
11.   A társuláshoz történ ő csatlakozás: 
 

a) A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon 
önkormányzatok részére teszik lehetővé: 
aa) elfogadják a társulás céljait, 
ab) közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok hatékony és 

gazdaságos megvalósításában, 
ac) vállalják a költségek- így többletköltségek – viselését, 
ad) jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik 

el. 
b) A társuláshoz történő csatlakozáshoz a társulás tagjainak az egyetértése 

szükséges. 
c) A társult Képviselő-testületek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 102. § (2) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás 
kizárólag az oktatási év kezdeti időpontjával történhet. 

 
12.  A társulás, tagsági jogviszony megsz űnése: 
 

a) Jelen társulási megállapodás – ezzel együtt a társulás – megszűnik: 
aa) a társulásban résztvevő képviselő-testületek közös 

megegyezésével, 
ab) amennyiben a tagok száma felmondás következtében egyre 
csökken, 
ac) a bíróságjogerős döntése alapján. 

b) A társulási megállapodást felmondani csak az oktatási év végével lehet. A 
felmondást a tag legalább 3 hónappal korábban, írásban köteles közölni a 
társulás többi tagjával. 

c) Nevelési év közben történő felmondás kizárólag valamennyi társult 
képviselő-testület minősített többséggel hozott, a felmondáshoz történő 
hozzájárulást tartalmazó döntése esetén válik érvényessé. 

d) A társulás megszűnése esetén a felek a megszűnés évére vonatkozó 
zárszámadás elfogadását követő hónap 30-ig kötelesek egymással 
elszámolni. 

 
13.  A társulás ellen őrzésének rendje: 

a) A társulás működésének ellenőrzésére a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei jogosultak. 
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b) A társult önkormányzatok polgármestereit tanácskozási joggal minden 
olyan ülésre meg kell hívni, amelyen a közösen fenntartott intézménnyel 
kapcsolatos napirendet tárgyal a Képviselő-testület. 

c) A jelen megállapodásban nem szabályozott, a közösen fenntartott 
intézményekre vonatkozó feladat- és hatásköröket Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Edelény Város Polgármestere 
gyakorolja. 

 
14.  Egyéb megállapodás: 
 

A társult Képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodás 
végrehajtása, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás 
kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A bíróságon 
kereset indítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén 
élnek.  
A Társulási Megállapodást a Képviselő-testületek nevében eljáró 
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt 
helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták. 
A megállapodás hatálybalépésnek napja: 2011. szeptember 1. 
A megállapodás aláírásával egyidejűleg a 2008. szeptember 1-ei hatállyal 
kötött óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és 
működési szabályairól szóló társulási megállapodás hatályát veszti. 
 

E d e l é n y, 2011. május 30.   
 

Kelt: 2011. ……………. 
Gesztor település - Edelény –  

polgármestere:  
 
 

PH. 

 
 

                         Molnár Oszkár              

Kelt: 2011. ……………. 

 
Társult település – Damak  – 

polgármestere: 
 

PH. 
 

Baranyay Barnabás 
 
 

Kelt: 2011. ……………. 
 

 
 

Társult település – Abod  –  
polgármestere: 

 
 

PH. 

 
Restyánszki Gábor 

 
 

Kelt: 2011. …………….. 
 

 
Társult település – Balajt  –  

polgármestere: 

 
 

PH. 

 
 

Szabó Zoltán 
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Kelt: 2011. …………… 

 

 
Társult település – Ládbeseny ő –  

polgármestere: 
 
 

PH. 

 
 

Horváth Róbert 
 

Kelt: 2011. …………… 
 

Társult település – Szuhogy  –  
polgármestere: 

 
 

PH. 

 
 

Fóris Sándor 
 
 
Z á r a d é k:  
 
Az óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési 
szabályairól szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt „Társulási 
Megállapodás”-t a Képviselő-testületek az alábbi határozattal jóváhagyták : 
 
 
Edelény Város Önkormányzata    104/2011. (V.30.) számú határozatával. 
 
Damak  Község Önkormányzata   .……/2011. (……..) számú határozatával. 
 
Abod Község Önkormányzata  ..……/2011. (……..) számú határozatával. 
 
Balajt Község Önkormányzata  . .……/2011. (……..) számú határozatával. 
 
Ládbesenyő Község Önkormányzata ..……/2011. (……..)  számú határozatával. 
 
Szuhogy Község Önkormányzata ..……/2011. (……..) számú határozatával. 
 
E d e l é n y, 2011. ………….. 
 
          Vártás József 
                 jegyző 
 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői)  munkakör betöltésére szóló 
pályázati kiírásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 105./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Polármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
105/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői)  
            munkakör betöltésére szóló pályázati kiírásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Borsodi Általános Iskola igazgatói 
(magasabb vezetői)) munkakörének betöltésére az alábbiak 
szerint: 
 
1. Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
2. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
3. A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás:  2011. szeptember 1.-2016. július 31-
ig szól. 
 

4. A munkavégzés helye: 
 

Borsodi Általános Iskola  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
3780 Edelény, Borsodi út 150. 

 
5. Az intézmény tevékenységi köre: 
 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása. 
 
6. A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 

Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó 
tevékenységek ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 
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7. Illetmény és juttatások: 
 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

8.  Pályázati feltételek: 
- pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 

iskolai végzettség 
- pedagógus szakvizsga 
- legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
- büntetlen előélet 

9.  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- a pályázó szakmai életrajzát, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a 

szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzeléssel, valamint vezetési programot 

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul 

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati 
eljárásban résztvevők a pályázati anyagát 
megismerhetik 

- az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló 
okiratok másolatát 

 
10.  A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 4. 
 
11.  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 

Vártás József jegyző nyújt a 48/524-100-as 
telefonszámon 

 
12.  A pályázat benyújtásának módja:  
 

- Postai úton, a pályázatnak Edelény Város 
Önkormányzat címére történő megküldésével (3780 
Edelény, István király útja 52. Kérjük a borítékon 
feltüntetni a pályázati azonosító számot: 
1504/2011, valamint a munkakör megnevezését: 
igazgató 

- Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3780 
Edelény, István király útja 52. 

 
13. A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 

A Képviselő-testület a vezetési programokat az országos 
szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel 
véleményezteti.  
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A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal 
rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a 
pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 

 
14.  A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31. 
 
15.  A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató 

és Közigazgatási Képzési Központ honlapján való 
közzétételének időpontja:  

 
2011. június 4. 

 
A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben 
sürgősséggel, illetve a helyben szokásos módon meg kell 
jelentetni. 

 
Határidő: azonnal, illetve kiírás szerint 
Felelős: jegyző, polgármester 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére 
szóló pályázati kiírásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 106./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Polármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 

 
 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

106/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:   Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb 
vezetői) munkakör betöltésére szóló pályázati kiírásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői 
(magasabb vezetői)) munkakörének betöltésére az alábbiak 
szerint: 
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1./ Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

                            határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
2./ Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
3./ A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás:  2011. szeptember 1.-2016. július 31- 
ig szól. 

 
4./ A munkavégzés helye: 
 

Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
3780 Edelény, Mátyás király 7/a 

 
5./ Az intézmény tevékenységi köre: 
 

Gyermekek óvodai és bölcsődei nevelése, ellátása 
 
6./ A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 

Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó 
tevékenységek ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 

 
7./ Illetmény és juttatások: 
 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 

 
8./  Pályázati feltételek: 

óvodapedagógus végzettség 
pedagógus szakvizsga 
legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
büntetlen előélet 

 
9./     A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

a pályázó szakmai életrajzát,  az intézmény vezetésére 
vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési programot, 
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3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban 
résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik 
az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok 
másolatát 

 
 10./ A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 4. 
 
 11./ A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  
        Vártás József jegyző nyújt a 48/524-100-as telefonszámon 
 
12./ A pályázat benyújtásának módja:  
 

Postai úton, a pályázatnak Edelény Város Önkormányzat 
címére történő megküldésével (3780 Edelény, István király 
útja 52. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító 
számot: 1504/2011, valamint a munkakör megnevezését: 
óvodavezető (Mátyás) 
Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3780 
Edelény, István király útja 52. 

 
13./ A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 

A Képviselő-testület a vezetési programokat az országos 
szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel 
véleményezteti.  
A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal 
rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a 
pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 

 
14./ A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztu s 31. 
 
15./ A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és  
       Közigazgatási Képzési Központ honlapján való  
       közzétételének id őpontja:    2011. június 4. 
 
A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben 
sürgősséggel, illetve a helyben szokásos módon meg kell 
jelentetni. 

 
Határidő: azonnal, illetve kiírás szerint 
Felelős: jegyző, polgármester 
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6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nefelejcs Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör betöltésére szóló 
pályázati kiírásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 107./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
 
Polármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
107/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Nefelejcs Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör 

betöltésére szóló pályázati kiírásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet a Nefelejcs Óvoda óvodavezetői (magasabb 
vezetői) munkakörének betöltésére az alábbiak szerint: 
 
1./     Közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
2./     Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
 
3./     A vezetői megbízás időtartama: 
 

A vezetői megbízás:  2011. szeptember 1.-2016. július 31-
ig szól. 
 

4./    A munkavégzés helye: 
 

Nefelejcs Óvoda 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
3780 Edelény, Miklós Gy. 3. 

 
5./     Az intézmény tevékenységi köre: 
 

Gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
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6./     A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó 
tevékenységek ellátása során gyakorolja a 
jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában számára biztosított jogköröket. 

 
7./    Illetmény és juttatások: 
 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók. 
 

8./     Pályázati feltételek: 
óvodapedagógus végzettség 
pedagógus szakvizsga 
legalább 5 éves szakmai gyakorlat 
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása 
büntetlen előélet 
 

 9./    A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
a pályázó szakmai életrajzát, 
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint 
vezetési programot 
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez hozzájárul 
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban 
résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik 
az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok 
másolatát 

 
 10./ A pályázat benyújtásának határideje: 2011. július 4. 
 
 11./  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  
         Vártás József jegyző nyújt a 48/524-100-as  
         telefonszámon 
 
 12./ A pályázat benyújtásának módja:  
 

Postai úton, a pályázatnak Edelény Város Önkormányzat 
címére történő megküldésével (3780 Edelény, István király 
útja 52. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati azonosító 
számot: 1504/2011, valamint a munkakör megnevezését: 
óvodavezető (Nefelejcs) 
Személyesen: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, 3780 
Edelény, István király útja 52. 
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13./ A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
 

A Képviselő-testület a vezetési programokat az országos 
szakértői névjegyzékben szereplő szakértővel 
véleményezteti.  
A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal 
rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a 
pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság véleményezi. 
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné 
nyilvánításának jogát fenntartja. 

 
 14./ A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31. 
 
 15./ A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és  
        Közigazgatási Képzési Központ honlapján való  
        közzétételének időpontja:  
 

                                2011. június 4. 
 
A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben 
sürgősséggel, illetve a helyben szokásos módon meg kell 
jelentetni. 

 
 

Határidő: azonnal, illetve kiírás szerint 
Felelős: jegyző, polgármester 

 

 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
„Környezetvédelmi Alap” felhasználása csapadékvíz elvezetés anomáliáinak 
csökkentésére 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 108./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Vártás József jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a testületi ülés előtt kiosztásra 
került a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásával kapcsolatos határozati javaslat, 
melybe bekerült egy szó, az, hogy a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság javaslatára. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
azt kéri osztályvezető úrtól, hogy röviden ismertesse, hogy miért döntött így a 
bizottság, miért látták ezeket a helyeket kritikus pontnak azért, hogy  a város lakói is 
képet kapjanak erről. 
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Nagy Gyula osztályvezető elmondja, hogy bizottsági ülésen is ismertette, hogy 
nagyon sok olyan probléma van, ami a vízelvezetéshez kapcsolható a városban. Az 
önkormányzat 100 %-os tulajdonú Kft-je az, aki kezeli ezeket a vízfolyásokat, ezzel 
együtt a csapadékvíz-elvezetést és minden egyéb feladatot ellátnak, így gyakorlatilag 
hozzájuk érkezik be a jelzések nagyobb többsége, de hozzájuk is természetesen. Ezt 
megvizsgálva az előterjesztésben szereplő munkák voltak azok, amelyeket 
mindenképpen meg kellett oldani, hiszen lakossági problémát is okozott ezek közül 
nem egy, ezért tették ezt a javaslatot a Kft-vel közösen. 
 
Virág Tamás képviselő kérdése, hogy miért nem került be ebbe az előterjesztésbe a 
Katona József út, hiszen köztudott, hogy ennek az utcának a vízelvezetési rendszere 
eléggé elhanyagolt, nem oldja mega feladatát. Úgy tudja, hogy ennek a megoldására 
2003-ban is volt javaslat, határozat, hogy a Katona József utca problémája meg 
legyen oldva. 
 
Nagy Gyula osztályvezető elmondja, hogy a Katona József úton valóban elég nagy 
problémák vannak, de ez a pénzösszeg erre nem elegendő. A Katona József útnál 
több probléma is van, egyrészt egy birtokvitás dolog is folyik, hiszen elzárásra kerül 
folyamatosan a közterületen lévő vízelvezető árok és ott egy-két területen viszont az 
oldalból fakadó vizek átfolynak a lakosok ingatlanjain, amit egységben lehetne 
kezelni. Ezt a problémát megpróbálják valamilyen pályázat útján kezelni, de erre 
legalább 30 millió forintra lenne szükség, hiszen az ingatlanok mögötti részen 
valamilyen szivárgó gyűjtőrendszert kellene kiépíteni és zárt csapadékcsatornával 
átvezetni az ingatlanokon szolgalmi joggal, stb., ami nem egyszerű feladat. Azt tudja 
mondani, hogy megnézik, hogy milyen lehetőségek vannak a megoldásra, de erre 
mindenképpen fedezetet és pályázatot kell keresni, mert önerőből nem fogja tudni 
sem az önkormányzat, sem a Kft. megoldani. 
 
Polgármester az elmondottakat annyival kívánta kiegészíteni, hogy az 
önkormányzat regisztrált egy ÉMOP-os pályázatra, amely azt a címet viseli, hogy 
„Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken”. A Katona József utcai rész, 
csapadékvíz, szennyvíz, út stb. rendbe hozására emlékezete szerint 42 millió forint 
szerepel. Képviselő úr láthatja, hogy az előterjesztésben mindössze 5 millió forintról 
tudnak dönteni, amely a legalapvetőbb tisztításokra, áteresz-készítésekre nyújt 
fedezetet, ezt tudja a Kft. elvégezni. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
108/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  „Környezetvédelmi Alap” felhasználása csapadékvíz- 
             elvezetés anomáliáinak csökkentésére 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
javaslatára - 9/2011.(III.24.) számú ÖK rendelet 1. számú melléklet 
3.6.3. pontja , valamint a 28/2005 (V.31.) Ö.K. rendelet 3.§ (1) 
bekezdése alapján - 2011. május 27. napjáig a „Környezetvédelmi 
Alap” alszámlán rendelkezésre álló 5.464.379 Ft (azaz: Ötmillió-
négyszázhatvannégyezer- háromszázhetvenkilenc forint) összegből 
5.192 E Ft felhasználását engedélyezi az alábbiak szerint: 

 
- Herman Ottó- Bólyai út sarok csapadékvíz átemel ő ép. 3.000 E Ft 
- Miklós Gyula út áteresz készítése          591 E Ft 
- Császtai út vízelvezet ő árok tisztítása 680 E Ft 
- Móra Ferenc útnál Holt Bódva árok tisztítása 132 E Ft 
- Tóth Árpád u., K ővágó u., Császtai u., átereszek 
   tisztítása 495 E Ft 
- Gábor Áron u., Bem József u., medertisztítás 294 E Ft 

 
összesen: 5.192 E Ft (azaz: Ötmillió-százkilencvenkettőezer forint 
összegben . 

 
Képviselő-testület elrendeli, hogy a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. részére kerüljön 5.192 E Ft (azaz: Ötmillió-
százkilencvenkettőezer forint) átutalásra  a meghatározott feladatok 
elvégzésére.  
 
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. köteles 2011.  
szeptember 30. napjáig az összeg felhasználásáról elszámolni.   

 
Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 30.  
Felelős: polgármester, ügyvezető 

 
 

8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény város belterületi digitális térképének frissítése 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 109./ sorszám alatt.) 

Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatát. 
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
109/2011.(V.30.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

  

 

  Tárgy:  Edelény város belterületi digitális térképének frissítése 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
belterületi digitális térképállomány frissítésére 63.464,- Ft, 
azaz hatvanháromezer-négyszázhatvannégy forint 
összeget biztosít  a fejlesztési céltartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Polgármester  – mivel több tárgy, hozzászólás nem volt - megköszöni a megjelenést, 
s az ülést bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
  Molnár Oszkár             Vártás József  
   polgármester                  jegyző 
 


