
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2011. szeptember 14-én megtartott rendes  ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

         
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 

1./ EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
     végelszámolással történő megszüntetése 
      
2./ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
    
3./  Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról 
  
4./ A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
 
5./ A köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a háztartási  
     tevékenységgel  okozott  légszennyezésre  vonatkozó  egyes sajátos szabályok  
     megállapításáról, illetve a települési  szilárd  hulladék gyűjtéséről, elszállításáról  
     és  elhelyezéséről  szóló 11/2005.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
      
6./ A  Képviselő-testület  feladat-  és hatásköréből,  az állandó   bizottságaira   és a  
     polgármesterre  átruházott hatáskörökről  szóló  10/1995. (V.16.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
      

  7./ Beszámoló a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 2010. évi munkájáról 
   
 8./ Az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet térítési díj ellenében igénybe  
      vehető   egészségügyi    szolgáltatások  térítési díjairól    szóló    szabályzatának  
      módosítása 
  
  9./ HUSK/1101  hivatkozási számú,  Magyarország-Szlovákia  Határon  Átnyúló  
       Együttműködési Program 2007-2013. című pályázat benyújtásáról 
  
  10./ Az  edelényi  egészségügyi és  szociális ellátórendszer, valamint a  
         közétkeztetés átalakítása 
   
  11./ Beszámoló  az Edelényi  Gimnázium,   Szakképző és Általános Iskola,  Alapfokú  
        Művészetoktatási   Intézmény és  Napköziotthonos  Óvoda   2010-2011.     évi  
        munkájáról 
  





J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 

14-én megtartott  rendes  ülésén.  
 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, 

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

 
Tanácskozási joggal jelen volt:   Vártás József jegyző 
      Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
      Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály vezetője   
      Turóczi Bertalan  Titkársági Osztály  vezetője 

 Nagy Gyula Városfejlesztési és Építéshatósági  
 Osztály vezetője 
 Kristóf Jánosné könyvvizsgáló 

189./, 190./, 191./, 192./  számú  
előterjesztéseknél:    Dr.Daher Pierre Koch Róbert Kórház főigazgató 
      főorvosa 
      Dr.Tóth Judit mb.orvos-igazgató    
      Bartók Gábor gazdasági igazgató 
      kórházi orvosok, dolgozók 
   
196./számú el őterjesztésnél:   Dr.Bánvölgyi Beáta ügyvéd 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes 
létszámmal jelen van. 
 
Napirend előtt polgármester két témában kíván tájékoztatást adni a képviselő-
testület és a lakosság részére. Az egyik az ÉMÁSZ-épülettel kapcsolatos. Elmondja, 
hogy 2010 augusztusában a TESCO úgy döntött, hogy az általa összegyűjtött 
pénzadományt a Vöröskeresztnek adta azzal, hogy az edelényi árvízkárosultak 
javára ajánlja fel. Szimbolikusan 2010 augusztusában a helyszínen egy tábla 
formájában adták át az összeget. Először arról volt szó, hogy a Vöröskereszt az 
önkormányzaton keresztül kívánja segíteni a várost, majd később mégiscsak úgy 
döntöttek, hogy az önkormányzat kihagyásával a Vöröskereszt szerződik az ÉMÁSZ-
épület felújítására, lakhatóvá tételére. Az épület elkészült, a legutóbbi információi 
szerint a szennyvízrákötés még mindig nincs kész, megpróbálták átfúrni az utat, 
hogy rákössenek a gerincre, de ez nem sikerült az altalaj miatt. A legújabb változat 
szerint a mentőállomáson keresztül kötnek rá a város szennyvízcsatornájára. Tehát 
abban a pillanatban, amikor ez megvan, akkor lehet beszélni arról, hogy be lehet 
költözni az épületbe. Másik téma, és ismeretes, hogy a tavalyi árvizek kapcsán a 
védekezési költségek felét, kb. 170 millió forintot a Belügyminisztérium nem fizetett ki 
különböző okokra hivatkozva. Több csatornán keresztül próbálta, sok levelezés 
történt a Belügyminisztériummal és egyéb csatornákon keresztül is próbálta jobb 
belátásra téríteni az illetékeseket, illetve az illetékest, eredménytelenül.  
 



Éppen ezért valamikor tavasszal nem olyan módon, mint ahogyan az egyik edelényi 
újságban a közelmúltban megjelent, hogy a polgármester feljelentette a 
belügyminisztert, szó sincs erről. Az önkormányzat pert indított a Belügyminiszté-
riummal szemben a véleményük szerint jogos 170 millió forint követelésük 
megtérítése miatt. A kérdés az volt ebben az esetben, hogy egyáltalán a bíróság 
befogadja-e ezt az ügyet, mert ilyen még itt nem volt. Jó néhány héttel ezelőtt 
megkapták a Fővárosi Bíróságtól az értesítést, miszerint az első tárgyalási napot 
november 30-ra tűzte ki. Tehát ez már önmagában egy elég jó jel és elég jó hír ezzel 
kapcsolatban, tehát egy precedens értékű per fog zajlani a vis maior pénzek 
megtérítése miatt. 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a nyílt ülés napirendjére 
felvenni a 206./, 207./, 208./, 209./ és 210./ sorszámú előterjesztéseket. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag  
(Sztankóné Sándor Ibolya képviselő nem szavazott) elfogadta. 
 
Polgármester megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
Baricska Jánosné  képviselő kéri, hogy mielőtt véglegesen elfogadnák a napirendi 
pontok tárgyalását, javasolja, hogy a 192./ számú előterjesztést első napirendként 
tárgyalják meg, mivel a szakma részéről nagy az érdeklődés az előterjesztés iránt, 
jelen vannak a kórházi dolgozók is. 
 
Polgármester a maga részéről a javaslattal nem ért egyet, de a módosító javaslatot 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 5 igen, 5 nem szavazattal 1 tartózkodás 
mellett elvetette. 
 
Polgármester a napirendi pontokkal kapcsolatban módosító javaslatot tesz. 
Javasolja az EVTV végelszámolásával kapcsolatos 196./ sorszámú előterjesztést 
első napirendként tárgyalja a testület, mivel ez egy rendkívül rövid előterjesztés és 
ügyvédnőnek tárgyalásra kell mennie. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester ezt követően a módosítással együtt javasolja az ülés napirendi 
pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt – 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1./ EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  
     végelszámolással történő megszüntetése 
     Előadó: polgármester 
 
2./ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.)  
     önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 



3./  Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról 
      Előadó: polgármester 
 
4./ A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
5./ A köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a háztartási  
     tevékenységgel  okozott  légszennyezésre  vonatkozó  egyes sajátos szabályok  
     megállapításáról, illetve a települési  szilárd  hulladék gyűjtéséről, elszállításáról  
     és  elhelyezéséről  szóló 11/2005.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
6./ A  Képviselő-testület  feladat-  és hatásköréből,  az állandó   bizottságaira   és a  
     polgármesterre  átruházott hatáskörökről  szóló  10/1995. (V.16.) önkormányzati  
     rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 

  7./ Beszámoló a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 2010. évi munkájáról 
      Előadó: főigazgató főorvos 
 
 8./ Az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet térítési díj ellenében igénybe  
      vehető   egészségügyi    szolgáltatások  térítési díjairól    szóló    szabályzatának  
      módosítása 
      Előadó: polgármester 
 
  9./ HUSK/1101  hivatkozási számú,  Magyarország-Szlovákia  Határon  Átnyúló  
       Együttműködési Program 2007-2013. című pályázat benyújtásáról 
       Előadó: főigazgató főorvos 
 
  10./ Az  edelényi  egészségügyi és  szociális ellátórendszer, valamint a  
         közétkeztetés átalakítása 
         Előadó: polgármester 
  
  11./ Beszámoló  az Edelényi  Gimnázium,   Szakképző és Általános Iskola,  Alapfokú  
        Művészetoktatási   Intézmény és  Napköziotthonos  Óvoda   2010-2011.     évi  
        munkájáról 
        Előadó: Hernádi Attiláné volt intézményvezető 
 
   12./ Borsodi Általános Iskola  igazgatója kötelező  óraszámának   megállapításáról 
          Előadó: polgármester 
 
   13./ Közoktatási megállapodások módosításáról és „Megállapodás használati jog  
         bejegyzésére” jóváhagyásáról 
         Előadó: polgármester 
 
   14./ Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala „Alapító Okirat”-ának  
          módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő  
          jóváhagyásáról 
          Előadó: polgármester 



 
     15./ Borsodi Általános Iskola „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
          Előadó: polgármester 
   16./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
          Előadó: polgármester 
 
   17./ Nefelejcs Óvoda „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
          Előadó: polgármester 
 
  18./ Edelény Belvárosi gyűjtőút szélesítésével kapcsolatos ÉMÁSZ hálózat  
         átépítése 
         Előadó: polgármester 
 
  19./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának  
         állásáról 
         Előadó: polgármester 
 
  20./ Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó  
        12/2006.(III.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
        Előadó: polgármester 
 
  21./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló  
         180/2009.(IX.15.) számú önkormányzati határozat módosításáról 
         Előadó: polgármester 
 
  22./ Szociális Szolgáltató Központ „Alapító Okirat”-ának módosításáról és  
         módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról. 
         Előadó: polgármester 
 
 23./ Fedezet biztosítása AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁNAK felállításához 
        Előadó: polgármester 
 
 24./ Irattári anyagok levéltárba adásához szükséges feladatok elvégzésére 
        fedezet biztosításáról. 
        Előadó: polgármester 
 
 
 Zárt ülés:  
 
  25./ Javaslat az önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozására 
         Előadó: polgármester 
 

  26./ Az önkormányzata tulajdonát képező 1262/8 hrsz-ú, Edelény, Barátság út 10.  
         szám alatti ingatlan értékesítéséről 
         Előadó: polgármester 
 
 27./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának  
        állásáról 
        Előadó: polgármester 
 



1./ Napirendi pont tárgya:  
 
EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 
végelszámolással történő megszüntetése 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 196./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
182/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató 

Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolással történő 
megszüntetése 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. zárómérlegét elfogadja. 

 
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elrendeli az EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. vagyonának az önkormányzat 
részére történő átutalását, a saját tőkén felüli 47.000,- Ft 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő 
átadását. 

 
3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. végelszámolója által tett nyilatkozatokat – 
melyek az engedményezés, tartozásátvállalás rendezéséről, 
a végelszámoló díjazásáról, illetve a munkavállalói 
érdekképviselet tájékoztatásáról szólnak - elfogadja. 

 
4. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. iratanyagának elhelyezésére Edelény Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületét jelöli ki. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 



2./ Napirendi pont tárgya:  
 

Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 184./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő kérdése a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökéhez, 
hogy miért nem készült írásos bizottsági vélemény? Az önkormányzati törvény 
előírja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak véleményeznie kell, amit a 
testületi ülésen ki kell osztani. 
 
Polgármester  a Pénzügyi Osztály vezetőjét kérdezi meg, a bizottság elnökének 
válasza előtt, hogy szóban elég-e, vagy írásban kell készíteni, és ez miért nem 
készült el? 
 
Száz Attiláné osztályvezető elmondja, hogy a tegnapi napon volt a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottságnak az ülése, a bizottsági vélemény tudomása szerint még nem 
készült el, de pótolni fogják a kiosztását.  
 
Antal Pál  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottsági véleményt ismertetve 
elmondja, hogy áttanulmányozták a rendelet-módosítást, melyet a képviselő-
testületnek elfogadásra javasolja. A bizottság írásos véleményének elkészítését 
pótolni fogják, mivel nem volt idő az elkészítésre, hiszen a tegnapi nap folyamán 
késő estig tartott a bizottsági ülés. 
 
Baricska Jánosné képviselő véleménye az, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottságnak véleményezni kell a költségvetési rendelet-módosítást, mellyel segíti a 
testület döntésének meghozatalát. Nem fogadja el azt a kifogást, hogy nem volt idő 
az elkészítésére, a véleményt el kellett volna készíteni és itt a testületi ülésen 
kiosztani. 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai 
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
  
 
 
 
 
 
 
 



EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

27/2011.(IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉR ŐL SZÓLÓ 6/2011. (II.16.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és 
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján –  
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Humánpolitikai Bizottság, 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével,  
az Alkotmány 44/A. § (1) a) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 
1.§ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
„ 1.§ (1) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) az önkormányzat 2011. évi 

a) bevételi főösszegét       4 440 723 e Ft-ban 
b) költségvetési kiadási főösszegét     4 676 346 e Ft-ban 
c) finanszírozási kiadásait           65 365 e Ft-ban 
d) kiadási főösszegét      4 741 711 e Ft-ban 
e) hiányát           300 988 e Ft-ban 
f) hiány külső finanszírozása (hitel)       300 988 e Ft-ban 
g) működési hitelfelvétel         300 988 e Ft-ban 

állapítja meg. 
 

(2) a kiadási előirányzaton belül: 
a) a működési célú kiadást       3 700 520 e Ft-ban 
  aa) személyi juttatásokat      1 456 248 e Ft-ban 
  ab) munkaadókat terhelő járulékokat       369 150 e Ft-ban 
  ac) dologi és egyéb folyó kiadásokat    1 478 863 e Ft-ban 

     ad) egyéb működési célú támogatásokat       396 134 e Ft-ban 
     ae) ellátottak pénzbeli juttatását               125 e Ft-ban 
 



 b) felhalmozási célú kiadásokat        470 489 e Ft-ban 
    ba) felújítási kiadásokat           19 645 e Ft-ban 
    bb) beruházási kiadásokat         427 821 e Ft-ban 
    bc) egyéb felhalmozási kiadásokat            8 684 e Ft-ban 
    bd) fejlesztési és finanszírozási kiadások kamata        14 339 e Ft-ban 

 c) tartalékot           505 337 e Ft-ban 

 állapítja meg.” 
 
2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

3.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

4.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

5.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

6.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

7.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

8.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

9.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

10.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

11.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

12.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

13.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

14.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

15.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

16.§ A Rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 

17.§ Hatályát veszti a Rendelet 

a) 21.§ (1), (3) bekezdése, és 

b) 28.§ (1) bekezdése. 

18.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

 Vártás József       Molnár Oszkár 
      jegyző        polgármester



1. mellék let a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rende lethez

Edelény Város Önkormányzatának Címrendje

CÍM/ALCÍM INTÉZMÉNY  MEGNEVEZÉSE

1. Önkormányzat működése
         1/1.         Polgármesteri Hivatal működése

1/2. Kistérségi Hivatal működése
1/3. Kisebbségi Önkormányzatok működése
1/4. Önkormányzat által folyósított ellátások
1/5. Bursa támogatás
1/6. Kistérségi közmunkaprogram
1/7. EVSE sporttámogatás
1/8. BTE támogatás
1/9. EVTTE támogatás
1/10. Máltai Szeretetszolgálat támogatása
1/11. Egyházak támogatása
1/12. Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás
1/13. Polgárőrség támogatása
1/14. Borsodi Közszolgáltató Kft részére pénz átadás

2. Városi Oktatási Központ
3. Szociális Szolgáltató Központ
4. Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Árpád Múzeum
5. Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
6. Borsodi Általános Iskola összesen

6/1. Borsodi Általános Iskola
6/2. Mátyás Napköziotthonos Óvoda, Bölcsőde
6/3. Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

7. Általános tartalék
8. Céltartalék
9. Hitel, kötvény kamata
10. Finanszírozási kiadások  
 
 
 



2. mellék let a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet hez

ezer Ft-ban

előirányzat előirányzat
I. Intézményi működési bevételek 288 170 I. Működési kiadások 3 700 520
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40 097 II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 14 339
III. Önkormányzat sajátos működési bev. 549 764 III. Felújítás 19 645
IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 183 270 IV. Beruházási kiadások 427 821
V. Támogatásértékű bevételek 1 662 694 V. Egyéb pénzügyi befektetések

    ebből: EU kv-ből 398 698 VI. Felhalmozási támog.értékű kiad.
VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk. 19 916 VII. Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.c. 8 684
VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átv. 14 588 VIII. Kölcsön nyujtása
VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése 175 IX. Tartalékok 505 337
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 682 049       céltartalék 472 087

    ebből: EU kv-ből 3 257       általános tartalék 33 250

Költségvetési bevételek összesen 4 440 723 Költségvet ési kiadások összesen 4 676 346
X. Finanszírozási célú bevételek 300 988 X. Finanszírozási kiadások 65 365

     belső finansz.szolg.pénzforg.nélk.bev. 0       hosszú lejárarú hitel törlesztése 4 528
          működési célra       rövid lejáratú hitel törlesztése
          felhalmozási célra       forgatási célú belföldi értékpap.bevált.
     külső finanszirozásra szolgáló bev. 300 988       forgat.célú értékpapírok vásárlása
     hitel: működési célra 300 988       befektetési célú belföldi értékpap.bevált. 60 837
            felhalmozási célra

Költségvetési és finansz.c.bevét.össz. 4 741 711 Költ ségvetési és finansz.c.kiad.összesen 4 741 711
XI. Egyéb finanszírozás bevételei XI. Egyéb finanszírozás kiadásai

ÖSSZES BEVÉTEL 4 741 711 ÖSSZES KIADÁS 4 741 711

Edelény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvet ési mérlege

Megnevezés Megnevezés

FORRÁS FELHASZNÁLÁS



3. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rende lethez

ezer Ft-ban

Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat
Intézményi működési bevét. 285 670 Személyi juttatások 1 456 248
Ök. sajátos működ. bevételei 549 764 Munkaadókat terhelő járulék 369 150
Önkormányzat költségv.tám. 1 139 365 Dologi és egyéb folyókiadás 1 477 363
Támogatásértékű műk.bevét. 1 269 888 Támogatás értékű mük.c.kiad. 5 621
Műk.célú pe.átvét.áh-on kív. 9 311 Előző évi pénzm.átadás
Előző évi pénzm.átvétel 14 588 Áh-on kivűlre pe.átadás 28 651
Támog.kölcsönök visszat. Önkorm.által folyósított ell. 361 987
Pénzforgalom nélk.bevétel 237 762 Ellátottak pénzbeni juttatása

Műk. célú kölcsön nyújt. törl.
Előző évi maradvány átadása
Rövid lej.hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok 107 829

Műk.célú kvi.bev.össz: 3 506 348 M űk.célú kvi.kiad.össz: 3 806 849
Finansz.célú műk.bevételek 300 988 Finansz.célú működ.kiadások 0
   műk.célú rövid lej.hit.elvét. 300 988   rövid lejáratú hitel törlesztése

Összes m űk.bevétel 3 807 336 Összes m űködési kiadás 3 806 849

Megnevezés előirányzat Megnevezés előirányzat
Felhalm.és tőkejell.bevételek 10 124 Felujitás 19 645
Befekt.pü.eszköz kamata 23 000 Beruházási kiadások 427 821
Ök.sajátos bev. (felhalm.) 6 973 Felhalm.célú támogatásért.k.
Önkorm.költségv.tám. 43 905 Előző évi pénzmaradv.átad.
Támogatásért.felh.bevét. 392 806 Áh-on kívülre végl.átadás 8 684
Előző évi pénzm.átvétel Felhalm.célú kölcs.törleszt.
Felh.pe.átvétel áh-on kiv. 10 605 Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz. 1 500
Felhalm.ÁFA visszatér. 1 000 Hosszú lejáratú hitel kamata 14 339
Ért.tárgyi eszk.ÁFÁ-ja 1 500 Fejlesztési célú tartalék 397 508
Fejl.célú kölcs.visszatér. 175
Pénzforg.nélküli bevétel 444 287
Befekt.célú értékpap.ért.

Felh. célú kvi.bev.össz: 934 375 Felh. célú kvi.kiad. össz: 869 497
Finansz.célú bevételek 0 Finanszírozási célú kiadások 65 365
   felhalm.célú hitelfelv. hosszú lejáratú hitel törl. 4 528

Befekt.célú ért.papírok bevált. 60 837

Összes felhalm.bevétel 934 375 Összes felhalm.kiadás 9 34 862

KVI. BEVÉTEL ÖSSZ: 4 440 723 KVI KIADÁS ÖSSZESEN: 4 676 346
FINANSZ.CÉLÚ BEV. 300 988 FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD. 65 365
ÖSSZES BEVÉTEL 4 741 711 ÖSSZES KIADÁS 4 741 711

Bevétel Kiadás

Edelény Város Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2011. év

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Bevétel Kiadás



4. mellék let a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rende lethez

Edelény Város Önkormányzat 2011. évi bevételei 2/1 oldal

ezer Ft-ban

Cím Megnevezés előirányzat
1. Hatósági jogkörhöz köthető  működési bevétel 5 320

Egyéb saját bevétel 62 405
ÁFA bevételek,- visszatérülések 32 817
Hozam és kamatbevételek 3 000
Intézményi m űködési bevételek összesen 103 542
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Önkormányzati lakások, telek értékesítése 7 097
Ingatlanok értékesítés 6 000
Hozam, kamat bevételek 23 000
Üzemeltetésből származó bevétel 4 000
Felhalmozási és t őkejelleg ű bevételek összesen 40 097
Iparűzési adó 112 000
Pótlékok, bírságok 2 040
SZJA 377 424
Gépjárműadó 50 700
Környezetvédelmi birság,helyszíni szabálysértési birság 2 080
Talajterhelési díj 4 000
Egyéb sajátos bevételek 1 520
Önkormányzat sajátos m űködési bevételei összesen 549 764
Normatív állami hozzájárulás 688 298
Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog.
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási  feladatokhoz 3 278
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 283 926
Központosított előirányzatok 6 267
Címzett, céltámogatás, CÉDE, TEKI 10 348
A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám. 191 153
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 1 1 83 270
Támogatásértékű működési bevételek 267 607
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 360 634
Támogatásérték ű bevételek összesen: 628 241
Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 811
Felhalm.célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről 10 605
Államháztartáson kív.átvett pénzeszközök összesen 19  416
Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele 14 588
Támogatási kölcsönök visszatérülése 175
Pénzforgalom nélküli bevételek 483 054
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
Polgármesteri Hivatal bevétele összesen: 3 022 147

2-5. Intézményi működési bevételek 184 628
Felhalmozási, tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű működési bevételek 1 002 281
Támogatásértékű felhalmozási bevételek 32 172
Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 500
Felhalm.célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről
Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele
Pénzforgalom nélküli bevételek 198 995
Intézmények bevételei összesen: 1 418 576
Önkormányzat költségvetési bevétele összesen 4 440 7 23
Finanszírozási célú bevételek 300 988
Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány) 300 988
ÖSSZES BEVÉTEL 4 741 711



2/2 oldal

ezer Ft-ban

Cím Megnevezés előirányzat
Személyi juttatások 1 456 248
Munkaadókat terhelő járulékok 369 150
Dologi kiadások 1 338 144
Egyéb folyó kiadások 155 058
Működési célú célú támogatásértékű kiadások 5 621
Államházt.kívülre végleges működési pénzeszk.átadások 28 651
Önkormányzatok által folyósított ellátás 361 862
Ellátottak pénzbeli juttatásai 125
Működési kiadások összesen 3 714 859

Felujitás 19 645
Beruházási kiadások 427 821
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Államházt.kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. 7 084
Lakástámogatás 1 600
Felhalmozási és t őkejelleg ű kiadások 456 150

Kölcsönök nyujtása
   - működési
   - felhalmozási

6. Általános tartalék 33 250
7. Céltartalék 472 087

Tartalék összesen 505 337

Önkormányzat költségvetési kiadása összesen 4 676 346

9. Finanszirozási célú kiadások 65 365
   - hosszú lejáratú hitel törlesztése 4 528
   - rövid lejáratú hitelek törlesztése
   - forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
   - forgat.célú értékpapírok vásárlása
   - befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 60 837
ÖSSZES KIADÁS 4 741 711

Edelény Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai

 
 



5. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rende lethez

ezer Ft-ban

KIADÁS 

Személyi 
juttatás

Munkaadót 
terhel ő 

járulékok

Dologi és 
egyéb folyó 
kiadások

Egyéb 
működési 

célú 
támogatás

Ellátottak 
pénzbeli 
juttatása

Működési 
kiadás 

összesen Felújítás Beruházás

Egyéb 
felhalm.  

célú 
támogatás

Felhalm. és 
tőkejell.   

kiad össz. Összesen

1. Polgármesteri Hiv. 354012 80206 456769 396134 1287121 12545 394971 8684 416200 1703321

2. Városi Oktatási Központ 427120 110282 167551 704953 850 5755 6605 711558

3. Szociális Szolg.Központ 135647 35173 108934 125 279879 6250 6250 286129

4. Műv.Közp.,Könyvt. Sz.Á.Múz. 36994 10232 51452 98678 2674 2674 101352

5. Koch R.Kórház és Rendelőint. 438708 116709 651242 1206659 24421 24421 1231080

6. Borsodi Általános Iskola össz. 63767 16548 42915 0 0 123230 0 0 0 0 123230

6/1 Borsodi Általános Iskola 34166 8867 31456 74489 0 74489

6/2 Mátyás Óvoda és Bölcs. 18654 4856 8283 31793 0 31793

6/3 Nefelejcs Óvoda 10947 2825 3176 16948 0 16948

Kiadás összesen 1456248 369150 1478863 396134 125 3700520 19645 427821 8684 456150 4156670

7. Általános tartalék 33250 33250

8. Céltartalék 74579 397508 472087

9. Hitel,kötvény kamata 14339 14339

Költségv.kiad.össz. 1456248 369150 1478863 396134 125 3808349 19645 427821 8684 867997 4676346

10. Finanszírozási kiadások 65365 65365

ÖSSZES KIADÁS 1456248 369150 1478863 396134 125 3808349 19645 427821 8684 933362 4741711

Edelény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési  kiadási el őirányzatai

FELHALMOZÁSI KIADÁS

cím/ 
alcí
m INTÉZMÉNY

MŰKÖDÉSI KIADÁS



6. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rende lethez

ezer Ft-ban

KIADÁS 
Személyi 
juttatás

Munkaadót 
terhel ő 

Dologi és 
egyéb folyó 

Egyéb 
működési 

Ellátottak 
pénzbeli 

Működési 
kiadás Felújítás Beruházás

Egyéb 
felhalm.  

Felhalm. és 
tőkejell.   Összesen

1/1. Polg. Hiv. működ. 175189 41495 85510 302194 0 302194
Önkormányzat műk.kiad. 15120 4082 272024 1448 292674 219 219 292893
Állom.nem tartozók 8323 2247 10570 0 10570
Vagyonbiztosítás 1482 1482 0 1482
Külföldi kapcsolat 4977 4977 550 550 5527
Továbbszáml.szolgált. 73545 73545 0 73545
Közfoglalkoztatás 117830 16702 1500 136032 0 136032
Hivatal szervezetfejlesztése 583 187 14670 15440 0 15440
Ért.tárgyi eszk. ÁFA befiz. 1500 1500 0 1500
Önkorm.Kft.feladat támog. 762 762 0 762
Devecseri családok tám. 100 100 0 100
Vis maior kiadásai 13719 13719 7545 6741 14286 28005
Közc.fogl.pe.átadás 0 0 0
Felhalm.célú kiadások 0 5000 394421 399421 399421
Első lakáshoz jutók tám. 0 1600 1600 1600

1/2. Kistérségi Hivatal műk. 36967 8603 765 2602 48937 0 48937
1/3. Kisebbségi önkorm.műk. 796 40 836 0 836
1/4. Önkorm.által folyósított ell. 6890 361862 368752 0 368752
1/5. Bursa támogatás 1760 1760 0 1760
1/6. Kistérségi közmunkapr. 318 318 0 318
1/7. EVSE sporttámogatás 800 800 0 800
1/8. BTE támogatás 6000 6000 0 6000
1/9. EVTTE támogatás 100 100 0 100
1/10. Máltai Szeretetszolg.tám. 100 100 0 100
1/11. Egyházak támogatása 200 200 0 200
1/12. Sajó-menti Szakk.T.hozzáj. 931 931 124 124 1055
1/13. Polgárőrség támogatása 200 200 0 200
1/14. Bors.Közsz.részére pe.át. 5192 5192 0 5192

KIADÁS 354012 80206 456769 396134 0 1287121 12545 394971 8684 416200 1703321

cím/ 
alcí
m Feladat megnevezése

MŰKÖDÉSI KIADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁS

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalána k 2011. évi költségvetési kiadási el őirányzatai



7. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rende lethez

ezer Ft-ban

Intézményi 
működési 
bevételek

Felhalmoz. 
tőkejelleg ű 
bevételek

Támogatás  
érték ű 

bevételek, 
kiegészít.

Államházt. 
kívülr ől átvett 
pénzeszköz

Pénzforg. 
nélküli 

bevételek

Intézmény 
bevétele 

felügyeleti 
szervt ől 
kapott 

támogatás 
nélkül

Felügyeleti 
szervt ől kapott 

támogatás
Bevétel 

összesen
2. Városi Oktatási Központ 25221 15770 500 4030 45521 666037 711558
3. Szociális Szolgáltató Központ 96292 1470 11737 109499 176630 286129
4. Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz. 3750 16830 5274 25854 75498 101352
5. Koch R.Kórház és Rendelőint. 49365 1000383 177954 1227702 3378 1231080
6. Borsodi Általános Iskola össz. 10000 0 0 0 0 10000 113230 123230

6/1. Borsodi Általános Iskola 10000 10000 64489 74489
6/2. Mátyás Napköziotth.Óv.,Bölcs 0 31793 31793
6/3. Nefelejcs Napköziotth.Óvoda 0 16948 16948

Összesen 184628 0 1034453 500 198995 1418576 1034773 245334 9

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi  költségvetési bevételi el őirányzatai

Cím/ 
alcím INTÉZMÉNY

MEGNEVEZÉS



8. mellék let a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rende lethez

ezer Ft-ban 
BERUHÁZÁSI FELADAT előirányzat
Polgármesteri Hivatal

1.) Gimnázium korszerűsítés 46 503
2.) Borsodi Tájház bővítése, felujítása 21 112
3.) Nefelejcs Óvoda fejlesztése 103 192
4.) Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése 147 350
5.) Digitális iskola 46 432
6.) Településrendezési terv 3 000
7.) Óvodai, iskolai informatikai fejlesztés 2 284
8.) Sportpályához vezető út építése 1 438
9.) Ingatlan vétel 700
10.) Képviselők részére notebook 2 040
11.) Informatikai eszközök 1 613
12.) Vízvédelmi rendsz.rekonstrukciós pályázathoz eng.tervek 13 750
13.) Településrekonstr.pályázathoz szakvél.,geod.felmérés 2 695
14.) I. Iskola bejárat átépítés 1 312
15.) Buszfordulóhoz terület vásárlás 600
16.) Játszótéri csúzda 400
17.) Coménius pályázat számítástechn.eszközök 550

Városi Oktatási Központ
1.) Kerékpár népszerűsítése pályázat 5 755

Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum 
1.) Művelődési Központ részére eszközbeszerzés 550
2.) TV-hez műszaki eszközök 2 124

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
1.) Egészségügyi gép, műszer 5 442
2.) Gépkocsi beszerzés 10 599
3.) Számítástechnikai eszköz, immateriális javak beszerz. 1 659
4.) Gépek, berendezések, felszerelések 6 721

Beruházási kiadások összesen 427 821

9. mellék let a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rende lethez

ezer Ft-ban 
FELÚJÍTÁS előirányzat
Polgármesteri Hivatal

1.) Víz, szennyvíz felujítása 5 000
2.) Egészségügyi Intézmény fűtés felujítása 7 545

Városi Oktatási Központ
1.) Szennyvíz felujítása a gimnáziumban 850

Szociális Szolgáltató Központ
1.) Vízesblokk, öltöző felujítás 6250
Felújítás összesen: 19 645

Beruházási kiadási el őirányzatok feladatonkénti részletezése

Felújítási kiadási el őirányzatok célonkénti részletezése



10. mellék let a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rend elethez

ezer Ft-ban
Megnevezés előirányzat

1. Államkötvény 2007-2010.évi 150120
2. Kötvénykibocsátás 40406
3. Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő 160000
4. Borsodi Tájház ÉMOP pályázat 2013.évi önerő 7218
5. Fejlesztési céltartalék 2871
6. Talajterhelési díj 2010.évi maradványa, és 2011.évi bevétele 1351
7. Könyvtár pályázatához önerő 525
8. Árvízkárosultak részére megállapított adomány 400
9. Sápi patak meder kotrás adományból 3000
10. MTA adomány
11. Adomány maradvány 3293
12. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés pály.önerő 2998
13. Településrekonstrukció az árvíz sújtotta telep. pályázat önerő 7895

14.
Árvízi védekezéshez, vízgazdálkodáshoz szükséges beruházási 
pályázathoz engedélyezési, kiviteli tervek 26000

15. 2010. évi vis maior előirányzat 66010
Céltartalék összesen 472 087

11. mellék let a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rend elethez

Intézmény megnevezése
Jóváhagyott létszám 

(fő)
Polgármesteri Hivatal 60
Kistérségi Hivatal 13
Városi Oktatási Központ 73
Szociális Szolgáltató Központ 70
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 16
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 224
Borsodi Általános Iskola összesen 135

Borsodi Általános Iskola 75
Mátyás Napköziotthonos Óvoda, Bölcsöde 39
Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda 21

Létszámkeret összesen közfoglalkoztatás nélkül 591
Polgármesteri Hivatal

közfoglalkoztatás 114
Városi Oktatási Központ

közfoglalkoztatás 8
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 

közfoglalkoztatás 3
Létszámkeret összesen 716

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

Intézmények létszámkerete



12. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rend elethez

Önkormányzatok által folyósított ellátások 
ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése előirányzat
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont 32 400
Bérpótló juttatás 222 300
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 
37/B.§.(1)bek.a)pont 11 002
Közfoglalkoztatás 897
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek 3 360

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont 18 120
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt.38§.(1)bek.c)pont 1 290
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek 23 040
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§. 5 664
Átmeneti segély Szt.45.§. 14 248
Temetési segély Szt.46.§. 992
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása 
(Gyvt.20/A§) 11 113
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
pótléka (Gyvt.20/B§) 376
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ 8899
Óvodáztatási támogatás 1 144
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2 000

Rászorultságtól függ ő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások össze sen 356 845
Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont 
Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.45.§(1)bek.a) pont 
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 
Szt.55/a §(3)bek.
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont 1 000
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont
Köztemetés Szt.48.§ 1 050
Közgyógyellátás Szt.49.§ 2 067
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek. 900
Étkezés Szt.62.§.
Házi segítségnyujtás Szt.63.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)

Természetben nyujtott szociális ellátások összesen 5 017
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvé delmi ellátások összesen 361 862

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások 
alapján) adott pénzügyi ellátás
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások 
alapján) adott természetbeni ellátás

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen 361 862
Ápolási díj után fiz.21 %
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 % 5 530
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21% 1 360

Járulék összesen 6 890
Együtt 368 752  



13. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rend elethez

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

Bevétel előirányzat Kiadás előirányzat
Intézményi működési bevételek Személyi juttatások
Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadót terhelő járulékok
Támogatásértékű működési bevételek 194 Dologi kiadások 194
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Egyéb folyó kiadások
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Támogatásértékű működ.kiadások
Pénzforgalom nélküli bevételek 35 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre 35

Bevétel összesen 229 Kiadás összesen 229

14. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rend elethez

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei  és kiadásai ezer Ft-ban

Bevétel előirányzat Kiadás előirányzat
Intézményi működési bevételek Személyi juttatások
Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadót terhelő járulékok
Támogatásértékű működési bevételek 210 Dologi kiadások 299
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Egyéb folyó kiadások
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Támogatásértékű működ.kiadások 5
Pénzforgalom nélküli bevételek 94 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre

Bevétel összesen 304 Kiadás összesen 304

15. melléklet a 27/2011. (IX.16.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rend elethez

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

Bevétel előirányzat Kiadás előirányzat
Intézményi működési bevételek Személyi juttatások
Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadót terhelő járulékok
Támogatásértékű működési bevételek 209 Dologi kiadások 303
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Egyéb folyó kiadások
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Támogatásértékű működ.kiadások
Pénzforgalom nélküli bevételek 94 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre

Bevétel összesen 303 Kiadás összesen 303



2./ Napirendi pont tárgya:  
  
  Tájékoztató az önkormányzat 2011. I. féléves gazdálkodásáról 
 Előadó: polgármester 
  
 (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 185./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
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 
183/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 
   Tárgy:  Tájékoztató az önkormányzat I. féléves 
                                             gazdálkodásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2011.  I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és azt  e l f o g a d j a. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



1. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz

ezer Ft-ban

teljesí
tés

teljesí
tés

eredeti módosított %-a eredeti módosított %-a

I. Intézményi működési bevételek 287 813 287 813 143 200 49,8 I. Működési kiadások 3 311 858 3 311 858 1 644 476 49,7

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 40 097 40 097 22 322 55,7 II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata 14 339 14 339 6 596 46,0

III. Önkormányzat sajátos működési bevételei 549 815 549 815 294 232 53,5 III. Felújítás 12 545 12 545 13 428 107,0

IV. Önkormányzat költségvetési támogatása 972 227 972 227 654 127 67,3 IV. Beruházási kiadások 390 851 390 851 81 781 20,9

V. Támogatásértékű bevételek 1 654 509 1 654 509 711 194 43,0 V. Egyéb pénzügyi befektetések

    ebből: EU kv-ből 398 698 398 698 109 993 27,6 VI. Felhalmozási támog.értékű kiad.

VI. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk. 16 074 VII. Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.c. 1 724 1 724 10 370 601,5

VII. Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átv. 18 494 VIII. Kölcsön nyujtása

VIII. Támogatási kölcsönök visszatérülése 92 IX. Tartalékok 477 979 477 979 0 0,0

IX. Pénzforgalom nélküli bevételek 467 521 467 521 700 543       céltartalék 437 979 437 979 0,0

    ebből: EU kv-ből 3 257 3 257 3 257 100,0       általános tartalék 40 000 40 000 0,0

Költségvetési bevételek összesen 3 971 982 3 971 982 2  560 278 64,5 Költségvetési kiadások összesen 4 209 296 4 209 296 1 756 651 41,7

X. Finanszírozási célú bevételek 302 679 302 679 0,0 X. Finanszírozási kiadások 65 365 65 365 30 661 46,9

     belső f inansz.szolgáló pénzforg.nélküli bev. 0 0 0       hosszú lejárarú hitel törlesztése 4 528 4 528 2 264 50,0

          működési célra       rövid lejáratú hitel törlesztése

          felhalmozási célra       forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

     külső f inanszirozásra szolgáló bevételek 302 679 302 679 0,0       forgat.célú értékpapírok vásárlása

     hitel: működési célra 302 679 302 679 0,0       befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 60 837 60 837 28 397 46,7

            felhalmozási célra

Költségvetési és finansz.c.bevét.össz. 4 274 661 4 27 4 661 2 560 278 59,9 Költségvetési és finansz.c.kiad.összesen 4 274 661 4 274 661 1 787 312 41,8

XI. Egyéb finanszírozás bevételei -55 203 XI. Egyéb f inanszírozás kiadásai 13 044

ÖSSZES BEVÉTEL 4 274 661 4 274 661 2 505 075 58,6 ÖSSZES KIADÁS 4 274 661 4 274 661 1 800 356 42,1

előirányzat

teljesítés

Edelény Város Önkormányzatának 2011. I félévi költs égvetési mérlege

előirányzat

teljesítésMegnevezés

FORRÁS FELHASZNÁLÁS

Megnevezés

 
 
 



2. melléklet a 183/2011.(IX.14.)önkormányzati  határ ozathoz

ezer Ft-ban

teljes

ítés

teljesí

tés

eredeti módosít. %-a eredeti módosít. %-a

Intézmény i működési bev ét. 285 313 285 313 142 193 49,8 Személy i juttatások 1 434 455 1 434 455 645505 45,0

Ök. sajátos működ. bev ételei 549 815 549 815 294 232 53,5 Munkaadókat terhelő járulék 363 205 363 205 170078 46,8

Önkormány zat költségv .tám. 928 322 928 322 654 127 70,5 Dologi és egy éb f oly ókiadás 1 148 214 1 148 214 642125 55,9

Támogatásértékű műk.bev ét. 1 280 970 1 280 970 586 216 45,8 Támogatás értékű mük.c.kiad. 2 078 2 078 4244 204,2

Működ.célú pe.átv ét.áh-on kív . 9 311 Előző év i pénzm.átadás 14588

Előző év i kv i kiegészítések 3 906 Áh-on kivűlre pe.átadás 6 848 6 848 22731 331,9

Előző év i pénzmaradv .átv étel 14 588 Önkorm.által f oly ósított ell. 355 433 355 433 145150 40,8

Támogatási kölcsönök v isszat. Ellátottak pénzbeni juttatása 125 125 55 44,0

Pénzf orgalom nélküli bev étel 27 687 27 687 256 256 925,5 Műk. célú kölcsön ny újt. törl.

Előző év i maradv ány  átadása

Röv id lej.hitel v isszaf izetése

Röv id lejáratú hitel kamata

Tartalékok 64 428 64 428 0,0

Működ.célú kvi.bev.össz: 3 072 107 3 072 107 1 960 829 63,8 Műk.célú kvi.kiad.össz: 3 374 786 3 374 786 1 644 476 48,7

Finansz.célú működ.bev ételek 302 679 302 679 0 0,0 Finansz.célú működ.kiadások 0 0 0

   műk.célú röv id lej.hitelf elv ét. 302 679 302 679 0,0   röv id lejáratú hitel törlesztése

Összes m űködési bevétel 3 374 786 3 374 786 1 960 829 58,1 Összes m űködési kiadás 3 374 786 3 374 786 1 644 476 48,7

teljes

ítés

teljesí

tés

eredeti módosít. %-a eredeti módosít. %-a

Felhalm.és tőkejell.bev ételek 10 124 10 124 276 2,7 Felujitás 12 545 12 545 13428 107,0

Bef ekt.pü.eszköz kamata 23 000 23 000 11 764 51,1 Beruházási kiadások 390 851 390 851 81781 20,9

Ök.sajátos bev ételei (f elhalm.) 6 973 6 973 10 282 147,5 Felhalm.célú támogatásért.k.

Önkormány zat költségv .tám. 43 905 43 905 0,0 Előző év i pénzmaradv .átad.

Támogatásértékű f elh.bev ét. 373 539 373 539 124 978 33,5 Áh-on kív ülre v égl.átadás 1 724 1 724 10370 601,5

Előző év i pénzm.átv étel Felhalm.célú kölcs.törleszt.

Felh.pe.átv étel áh-on kiv ülről 6 763 Ért.tárgy i eszk.ÁFA bef iz. 1 500 1 500 0,0

Felhalmozási ÁFA v isszatér. 1 000 1 000 1 000 100,0 Hosszú lejáratú hitel kamata 14 339 14 339 6596 46,0

Értékesit. tárgy i eszk.ÁFÁ-ja 1 500 1 500 7 0,5 Fejlesztési célú tartalék 413 551 413 551 0,0

Fejleszt.célú kölcs.v isszatér. 92

Pénzf orgalom nélküli bev étel 439 834 439 834 444 287 101,0

Bef ekt.célú értékpapírok ért.

Felh. célú kvi.bev.össz: 899 875 899 875 599 449 66,6 Felh. célú kvi.kiad.össz: 834 510 834 510 112 175 13,4

Finanszírozási célú bev ételek 0 0 0 Finanszírozási célú kiadások 65 365 65 365 30 661 46,9

   f elhalmozási célú hitelf elv . hosszú lejáratú hitel törl. 4 528 4 528 2264 50,0

Bef ekt.célú ért.papírok bev ált. 60 837 60 837 28397 46,7

Összes felhalm.bevétel 899 875 899 875 599 449 66,6 Összes felhalm.kiadás 899 875 899 875 142 836 15,9

KVI. BEVÉTEL ÖSSZESEN: 3 971 982 3 971 982 2 560 278 64,5 KVI KIADÁS ÖSSZESEN: 4 209 296 4 209 296 1 756 651 41,7

FINANSZIROZ. CÉLÚ BEV. 302 679 302 679 0 0,0 FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD. 65 365 65 365 30 661 46,9

ÖSSZES BEVÉTEL 4 274 661 4 274 661 2 560 278 59,9 ÖSSZES KIADÁS 4 274 661 4 274 661 1 787 312 41,8

teljesítés

Kiadás

Kiadás

Megnev ezés

előirány zat

teljesítés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 

előirány zat

teljesítés

Bevétel

Edelény Város Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások

2011. I. félév

Megnev ezés

előirány zat

teljesítés Megnev ezés

Bevétel

Megnev ezés

előirány zat

 



3. melléklet a 183/2011.(IX.14.)önkormányzati határ ozathoz

2/1 oldal

Edelény Város Önkormányzat 2011. I. félévi bevétele i ezer Ft-ban

Cím Megnevezés eredeti módosított teljesítés telj. %-a
1. Hatósági jogkörhöz köthető  működési bevétel 5 320 5 320 2 776 52,2

Egyéb saját bevétel 62 048 62 048 19 824 31,9

ÁFA bevételek,- visszatérülések 32 817 32 817 12 923 39,4

Hozam és kamatbevételek 3 000 3 000 914 30,5

Intézményi m űködési bevételek összesen 103 185 103 185 36 437 35,3

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Pénzügyi befektetések bevételei

Önkormányzati lakások, telek értékesítése 7 097 7 097 10 282 144,9

Ingatlanok értékesítés 6 000 6 000 76 1,3

Hozam, kamat bevételek 23 000 23 000 11 764 51,1

Üzemeltetésből származó bevétel 4 000 4 000 0,0

Felhalmozási és t őkejel leg ű bevételek összesen 40 097 40 097 22 122 55,2

Iparűzési adó 112 000 112 000 62 727 56,0

Pótlékok, bírságok 2 040 2 040 959 47,0

SZJA 377 475 377 475 197 393 52,3

Gépjárműadó 50 700 50 700 25 313 49,9

Környezetvédelmi birság,helyszíni szabálysértési birság 2 080 2 080 353 17,0

Talajterhelési díj 4 000 4 000 4 915 122,9

Egyéb sajátos bevételek 1 520 1 520 2 572 169,2

Önkormányzat sajátos m űködési bevételei összesen 549 815 549 815 294 232 53,5

Normatív állami hozzájárulás 685 023 685 023 359 980 52,6

Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási  feladatokhoz 3 278 3 278 1 714 52,3

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 283 926 283 926 150 675 53,1

Központosított előirányzatok 6 267

Egyéb központi támogatás 10 348

A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám. 125 143

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 972  227 972 227 654 127 67,3

Támogatásértékű működési bevételek 262 861 262 861 77 743 29,6

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 370 666 370 666 100 678 27,2

Támogatásérték ű bevételek összesen: 633 527 633 527 178 421 28,2

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 811

Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről 6 763

Államháztartáson kívülr ől  átvett pénzeszközök összesen 0 0 15 574
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele 14 588

Támogatási kölcsönök visszatérülése 92

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3 906

Pénzforgalom nélküli bevételek 464 264 464 264 501 548 108,0

Polgármesteri Hivatal bevétele összesen: 2 763 115 2 763 115 1 721 047 62,3

2-5. Intézményi működési bevételek 184 628 184 628 106 763 57,8

Felhalmozási, tőkejellegű bevételek 200

Támogatásértékű működési bevételek 1 018 109 1 018 109 508 473 49,9

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 873 2 873 24 300 845,8

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 500

Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről

Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele

Pénzforgalom nélküli bevételek 3 257 3 257 198 995 6 109,8

Intézmények bevételei összesen: 1 208 867 1 208 867 83 9 231 69,4

Önkormányzat költségvetési bevétele összesen 3 971 9 82 3 971 982 2 560 278 64,5

Finanszírozási célú bevételek 302 679 302 679 0 0,0

Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány) 302 679 302 679 0,0

ÖSSZES BEVÉTEL 4 274 661 4 274 661 2 560 278 59,9  



Edelény Város Önkormányzat 2011. I. félévi kiadásai

2/2 oldal

ezer Ft-ban

Cím Megnevezés eredeti módosított teljesítés telj. %-a

Személyi juttatások 1 434 455 1 434 455 645 505 45,0

Munkaadókat terhelő járulékok 363 205 363 205 170 078 46,8

Dologi kiadások 1 103 895 1 103 895 534 075 48,4

Egyéb folyó kiadások 60 158 60 158 114 646 190,6

Működési célú célú támogatásértékű kiadások 2 078 2 078 18 832 906,3

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.átadások 6 848 6 848 22 731 331,9

Önkormányzatok által folyósított ellátás 355 433 355 433 145 150 40,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai 125 125 55 44,0

Működési kiadások összesen 3 326 197 3 326 197 1 651 072 49,6

Felujitás 12 545 12 545 13 428 107,0

Beruházási kiadások 390 851 390 851 81 781 20,9

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. 124 124 10 370 8 362,9

Lakástámogatás 1 600 1 600 0,0

Felhalmozási és t őkejel leg ű kiadások 405 120 405 120 105 579 26,1

Kölcsönök nyujtása

   - működési

   - felhalmozási

6. Általános tartalék 40 000 40 000 0,0

7. Céltartalék 437 979 437 979 0,0

Tartalék összesen 477 979 477 979 0 0,0

Önkormányzat költségvetési kiadása összesen 4 209 296 4 209 296 1 756 651 41,7

9. Finanszirozási célú kiadások 65 365 65 365 30 661 46,9

   - hosszú lejáratú hitel törlesztése 4 528 4 528 2 264 50,0

   - rövid lejáratú hitelek törlesztése

   - forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

   - forgat.célú értékpapírok vásárlása

   - befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 60 837 60 837 28 397 46,7

ÖSSZES KIADÁS 4 274 661 4 274 661 1 787 312 41,8

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz

ezer Ft-ban

cím/ 
alcí

m INTÉZMÉNY

eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % ered. mód. telj. % eredeti módos. telj. %

1. Polgármesteri Hiv . 357652 357652 131381 37 79971 79971 33810 42 286699 286699 226862 79 364359 364359 172125 47 1088681 1088681 564178 52

2. Városi Oktatási Központ 480112 480112 240189 50 124607 124607 63005 51 207237 207237 105583 51 932 811956 811956 409709 50

3. Szociális Szolg.Központ 134984 134984 55549 41 34994 34994 15171 43 97112 97112 41760 43 11737 125 125 55 44 267215 267215 124272 47

4. Műv .Közp.,Köny v t. Sz.Á.Múz.35640 35640 18334 51 10011 10011 4575 46 48813 48813 19158 39 1919 94464 94464 43986 47

5. Koch R.Kórház és Rendel426067 426067 200052 47 113622 113622 53517 47 509853 509853 248762 49 1049542 1049542 502331 48

Kiadás összesen 1434455 1434455 645505 45 363205 363205 170078 47 1149714 1149714 642125 56 364359 364359 186713 51 125 125 55 44 3311858 3311858 1644476 50

6. Általános tartalék 40000 40000 0

7. Céltartalék 24428 24428 0

8. Hitel,kötv ény  kamata

Költségv.kiad.össz. 1434455 1434455 645505 45 363205 363205 170078 47 1149714 1149714 642125 56 364359 364359 186713 51 125 125 55 44 3376286 3376286 1644476 49

9. Finanszírozási kiadások

ÖSSZES KIADÁS 1434455 1434455 645505 45 363205 363205 170078 47 1149714 1149714 642125 56 364359 364359 186713 51 125 125 55 44 3376286 3376286 1644476 49

Egy éb működési célú 
támogatás, pénzmaradv ány  

átadás

Ellátottak pénzbeli 

juttatásaSzemély i juttatás Munkaadót terhelő járulékok

MŰKÖDÉSI KIADÁS

Működési kiadás összesen

Edelény Város Önkormányzat 2011. I. félévi költségv etési kiadási el őirányzatai és teljesítése

Dologi és egy éb f oly ó kiadások



5. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz
ezer Ft-ban

cím/ 

alcí

m INTÉZMÉNY

eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % ered. mód. telj. % eredeti módos. telj. %

1/1. Polg. Hiv . működ. 174 271 174 271 73123 42 41 247 41 247 18953 46 60 015 60 015 30130 50 275533 275533 122206 44

Önkormány zat műk.kiad. 15 120 15 120 7725 51 4 082 4 082 2086 51 127 125 127 125 156674 123 146327 146327 166485 114

Állom.nem tartozók 3 856 3 856 2498 65 1 041 1 041 404 39 4897 4897 2902 59

Vagy onbiztosítás 1 482 1 482 742 50 1482 1482 742 50

Külf öldi kapcsolat 5 527 5 527 1338 24 5527 5527 1338 24

Tov ábbszáml.szolgált. 73 545 73 545 36733 50 73545 73545 36733 50

Közf oglalkoztatás 126 855 126 855 31190 25 17 921 17 921 5359 30 1 500 1 500 0 146276 146276 36549 25

Hiv atal szerv ezetf ejlesztése 583 583 525 90 187 187 128 68 14 670 14 670 726 5 15440 15440 1379 9

Ért.tárgy i eszk. ÁFA bef iz. 1 500 1 500 0 1500 1500 0 0

Önkorm.Kf t.f eladat támog. 762 762 0 762 762 0 0

Dev ecseri családok tám. 100 100 0 100 100 0 0

Vis maior kiadásai 353 353 13891 3935 353 353 13891 3935

Közc.f ogl.pe.átadás 272 272 0 272 272 0 0

gy ermektart.díj megel. 1448 0 0 1448

Felhalm.célú kiadások 0 0 0

Első lakáshoz jutók tám. 0 0 0

1/2. Kistérségi Hiv atal műk. 36 967 36 967 16320 44 8 603 8 603 4083 47 765 765 189 25 2863 46335 46335 23455 51

1/3. Kisebbségi önkorm.műk. 570 570 330 58 30 30 10 33 600 600 340 57

1/4. Önkorm.által f oly ósított ell. 6 890 6 890 2797 41 355433 355433 145150 41 362323 362323 147947 41

1/5. Bursa támogatás 1760 1760 525 30 1760 1760 525 30

1/6. Kistérségi közmunkapr. 318 318 318 100 318 318 318 100

1/7. EVSE sporttámogatás 800 800 500 63 800 800 500 63

1/8. BTE támogatás 3000 3000 1500 50 3000 3000 1500 50

1/9. EVTTE támogatás 100 100 100 100 100 100 100 100

1/10. Máltai Szeretetszolg.tám. 100 100 0 100 100 0 0

1/11. Egy házak támogatása 200 200 0 200 200 0 0

1/12. Sajó-menti Szakk.T.hozzáj. 931 931 528 57 931 931 528 57

1/13. Polgárőrség támogatása 200 200 100 50 200 200 100 50

1/14. Körny .v .alap átad.Kf t 5192 0 0 5192

KIADÁS 357652 357652 131381 37 79971 79971 33810 42 286699 286699 226862 79 364359 364359 172125 47 0 0 0 1088681 1088681 564178 52

MŰKÖDÉSI KIADÁS

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalána k 2011. I. félévi költségvetési kiadási el őirányzatai és teljesítése                                       

Ellátottak pénzbeli 

juttatása Működési kiadás összesenSzemély i juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egy éb f oly ó kiadások

Egy éb működési célú 

támogatás

 



6. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz

Adatok ezer Ft-ban

CÍM / 
ALCÍM INTÉZMÉNY

eredeti módos. telj. % ered. mód. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. %

2. Városi Oktatási Központ 35221 35221 20528 58 4132 4132 9000 218 500

3. Szociális Szolgáltató Központ 96292 96292 53134 55 1470 1470 1182 80

4. Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz. 3750 3750 3243 86 15203 15203 12652 83

5. Koch R.Kórház és Rendelőint. 49365 49365 29858 60 200 1000177 1000177 509939 51

Összesen 184628 184628 106763 58 0 0 200 1020982 1020982 5327 73 52 0 0 500

CÍM / 
ALCÍM INTÉZMÉNY

eredeti módos. telj. % ered. mód. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. %

2. Városi Oktatási Központ 4030 39353 39353 34058 87 772603 772603 389606 50 811956 811956 423664 52

3. Szociális Szolgáltató Központ 11737 97762 97762 66053 68 169453 169453 68200 40 267215 267215 134253 50

4. Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz. 3257 3257 5274 162 22210 22210 21169 95 74254 74254 29696 40 96464 96464 50865 53

5. Koch R.Kórház és Rendelőint. 177954 1049542 1049542 717951 68 167 1049542 1049542 718118 68

Összesen 3257 3257 198995 6110 1208867 1208867 839231 69 101 6310 1016310 487669 48 2225177 2225177 1326900 60

Támogatás  értékű bevételek, 
kiegészít. Államházt. kívülről átvett pénzeszköz

Pénzforg. nélküli bevételek
Intézmény bevétele felügyeleti 

szervtől kapott támogatás nélkül
Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás Bevétel összesen

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2011. I. félévi költségvetési bevételi el őirányzatai és teljesítése

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi működési bevételek Felhalmozási tőkejellegű bevételek

 
 
 
 



7. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz

Beruházási kiadási el őirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban 

BERUHÁZÁSI FELADAT eredeti módosított teljesítés
telj. 
%-a

Polgármesteri Hivatal
1.) Gimnázium korszerűsítés 46 503 46 503 42 419 91,2
2.) Borsodi Tájház bővítése, felujítása 21 062 21 062 140 0,7
3.) Nefelejcs Óvoda fejlesztése 103 192 103 192 0,0
4.) Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése 147 000 147 000 0,0
5.) Digitális iskola 46 432 46 432 250 0,5
6.) Településrendezési terv 3 000 3 000 375 12,5
7.) Óvodai, iskolai informatikai fejlesztés 2 284 2 284 0,0
8.) Sportpályához vezető út építése 1 438 1 438 1 438 100,0
9.) Ingatlan vétel 700 700 0,0
10.) Képviselők részére notebook 2 040 2 040 2 168 106,3
11.) Informatikai eszközök 1 550 1 550 436 28,1
12.) Vízvédelmi rendsz.rekonstr.pályázathoz eng.tervek 13 400 13 400 13 710 102,3
13.) Településrekonstr.pályázathoz műszaki vélemény 250 250 250 100,0
14.) Digitális térkép frissítés 63
15.) Számítástechnikai eszközök Comenius pályázat 550
16.) Városrehabilitáció 8 371
17.) Településrekonstrukció árvíz sújtotta településen 20

Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum 
1.) Művelődési Központ részére eszközbeszerzés 550 550 0,0
2.) TV-hez műszaki eszközök 1 450 1 450 764 52,7

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
1.) Egészségügyi gép, műszer 3 425
1.) Számítástechnikai eszköz, immateriális javak 250
2.) Gépkocsi vásárlás 6 299
3.) Gépek, berendezések, felszerelések 853

Beruházási kiadások összesen 390 851 390 851 81 781 20,9

8. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz

Felújítási kiadási el őirányzatok célonkénti részletezése

ezer Ft-ban 

FELÚJÍTÁS eredeti módosított teljesítés
telj. 
%-a

Polgármesteri Hivatal
1.) Víz, szennyvíz felujítása 5 000 5 000 0,0
2.) Egészségügyi Intézmény fűtés felujítása 7 545 7 545 7 585 100,5
3.) Szükséglakás kialakítása 88

Városi Oktatási Központ
1.) Öltöző és kerékpártároló felujítása 5 755
Felújítás összesen: 12 545 12 545 13 428 107,0  



9. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban
sorsz. Megnevezés eredeti módosított

1. Államkötvény 2007-2010.évi 150 120 150 120
2. Kötvénykibocsátás 96 213 96 213
3. Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő 160 000 160 000
4. Borsodi Tájház ÉMOP pályázat 2013.évi önerő 7 218 7 218
5. Fejlesztési céltartalék
6. Talajterhelési díj 2010.évi maradványa, és 2011.évi bev. 6 544 6 544
7. Könyvtár pályázatához önerő 525 525
8. Árvízkárosultak részére megállapított adomány 400 400
9. Sápi patak meder kotrás adományból 3 000 3 000
10. MTA adomány 10 000 10 000
11. Adomány maradvány 3 959 3 959

CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN 437 979 437 979

10. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hat ározathoz

Intézmények létszámkerete

eredeti módosított
Polgármesteri Hivatal 60 60 55 91,7
Kistérségi Hivatal 13 13 12 92,3
Városi Oktatási Központ 208 208 208 100,0
Szociális Szolgáltató Központ 70 70 64 91,4
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 16 16 16 100,0
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 224 224 213 95,1
Létszámkeret összesen közhasznu fogl.nélkül 591 591 568 96,1
Polgármesteri Hivatal

közfoglalkoztatás 101 101 72 71,3
Városi Oktatási Központ

közfoglalkoztatás 8
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 

közfoglalkoztatás 3
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN 692 692 651 94,1

Intézmény megnevezése

Jóváhagyott létszám

teljesítés
telj. 
%-a

 



11. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati  hat ározathoz

Önkormányzatok által folyósított ellátások 

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése eredeti módosított teljesítés
telj. 
%-a

Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont 32 400 32 400 16 329 50,4

Bérpótló juttatás 222 300 222 300 50 131 22,6
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 
37/B.§.(1)bek.a)pont 11 002 11 002 4 450 40,4

Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek 3 360 3 360 1 865 55,5
Rendelkezésre állasi támogatás 2010.dec.31-én hat.Szt.37.§(1)bek. És 
37/C.§(4) bek.szerint 34 926
Közcélú munka a 2010.dec.31-én hatályos Szt.36. Szerint (2010. dec.hónapra 
járó, 2011. Jan.hónapban kif izetendő) 897

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont 18 120 18 120 8 566 47,3

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt.38§.(1)bek.c)pont 1 290 1 290 482 37,4

Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek 23 040 23 040 10 851 47,1

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§. 5 664 5 664 3 090 54,6

Átmeneti segély Szt.45.§. 14 248 14 248 6 648 46,7

Temetési segély Szt.46.§. 992 992 448 45,2
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni 
támogatása (Gyvt.20/A§) 11 113 11 113 0,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás pótléka (Gyvt.20/B§) 376 376 194 51,6

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ 3 367 3 367 1 653 49,1

Óvodáztatási támogatás 1 144 1 144 650 56,8

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2 000 2 000 1 716 85,8
Rászorultságtól függ ő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 
összesen 350 416 350 416 142 896 40,8

Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont 

Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.45.§(1)bek.a) pont 
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék 
biztosítása Szt.55/a §(3)bek.

Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont 1 000 1 000 849 84,9

Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont

Köztemetés Szt.48.§ 1 050 1 050 145 13,8

Közgyógyellátás Szt.49.§ 2 067 2 067 573 27,7
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek. 900 900 687 76,3

Étkezés Szt.62.§.

Házi segítségnyujtás Szt.63.§.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)

Természetben nyujtott szociális ellátások összesen 5 017 5 017 2 254 44,9
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvé delmi ellátások 
összesen 355 433 355 433 145 150 40,8

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 
előirások alapján) adott pénzügyi ellátás
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 
előirások alapján) adott természetbeni ellátás

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen 355 433 355 433 145 150 40,8

Ápolási díj után fiz.21 %

Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 % 5 530 5 530 2 179 39,4

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21% 1 360 1 360 618 45,4

Járulék összesen 6 890 6 890 2 797 40,6

Együtt 362 323 362 323 147 947 40,8  



12. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hat ározathoz

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

Bevétel erederi módosított teljesítés telj.% Kiadás erederi módosított teljesítés telj.%

Intézményi működési bevételek 1 Személyi juttatások

Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadót terhelő járulékok

Támogatásértékű működési bevételek 200 200 210 105,0 Dologi kiadások 170 170 208 122,4

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Egyéb folyó kiadások

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Támogatásértékű működ.kiadások

Pénzforgalom nélküli bevételek 19 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre 30 30 0,0

Bevétel összesen 200 200 230 115,0 Kiadás összesen 200 200 208 104,0

13. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hat ározathoz

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei  és kiadásai ezer Ft-ban

Bevétel erederi módosított teljesítés telj.% Kiadás erederi módosított teljesítés telj.%

Intézményi működési bevételek 3 Személyi juttatások

Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadót terhelő járulékok

Támogatásértékű működési bevételek 200 200 210 105,0 Dologi kiadások 200 200 43 21,5

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Egyéb folyó kiadások

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Támogatásértékű működ.kiadások

Pénzforgalom nélküli bevételek 94 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre

Bevétel összesen 200 200 307 153,5 Kiadás összesen 200 200 43 21,5

14. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hat ározathoz

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

Bevétel erederi módosított teljesítés telj.% Kiadás erederi módosított teljesítés telj.%

Intézményi működési bevételek 3 Személyi juttatások

Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadót terhelő járulékok

Támogatásértékű működési bevételek 200 200 210 105,0 Dologi kiadások 200 200 79 39,5

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Egyéb folyó kiadások

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Támogatásértékű működ.kiadások 10

Pénzforgalom nélküli bevételek 94 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre

Bevétel összesen 200 200 307 153,5 Kiadás összesen 200 200 89 44,5  



15. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hat ározathoz

ezer Ft-ban

Sor. Megnevezés Összege (e Ft)

szám

1. Pénzkészlet 2011. január 1-jén 729 442

ebből:

2.      - Bankszámlák egyenlege 728 247

3.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 195

4. Bevételek ( + ) 2 292 201

5. Kiadások  ( - ) 2 288 025

6. Záró pénzkészlet egyenlege 2011. junius 30-án 733 618

ebből:

7.      - Bankszámlák egyenlege 731 760

8.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 858

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzat 

pénzeszköz változásának levezetésér ől

2011. I. félév

 



16. melléklet a 183/2011.(IX.14.) önkormányzati hat ározathoz

ezer Ft-ban

előirányzat teljesítés
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
  - Beruházás a 21.századi iskolába célhitel 2003 4 150 2 028 3 751 3 354 11 255
  - Művelődési Ház rekonstrukciós hitel 2006 1 906 852 1 859 1 806 17 790 23 361
  - Kötvénykibocsátás 2007 73 648 34 377 66 244 64 711 745 039 949 642

3. Beruházás célonként
Borsodi tájház felujítása 2010 21 062 140 48 118 69 180

4. Felujitás célonként

Összesen 100 766 37 397 119 972 69 871 762 829 1 053 438

sorsz. Kötelezettség jogcíme
Köt.váll. 

éve

Köt.váll.éve 
előtti 

kifizetés

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó döntésekb ől származó kötelezettségekr ől
célok szerint, évenkénti bontásban

(kötelezettségvállalással terhelt)

2012 2013 2013 után Összesen

Kiadás vonzata évenként
2011

 



17. mel léklet a 183/2011.(IX.14.)önkormányzati  hatá rozathoz

3/1oldal

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 20 11. I. félév

EU-s projekt neve, azonosítója: Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 ezer Ft-ban

terv tény terv tény

Saját erő 2 241 2 241 0

  saját erőből központi támogatás 1 536 1 536 0

EU-s forrás 13 055 13 055 0

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 0 15 296 0 0 15 296 0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 626 653 626 653

Egyéb dologi jellegű kiadások 14 670 726 14 670 726

Beruházások ÁFÁ-val 0 0

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 0 15 296 1 379 0 15 296 1 379

EU-s projekt neve, azonosítója: Gimnázium b ővítése ÉMOP-2008.4.3.1/2/2F-2f

terv tény terv tény

Saját erő 48 246 -21 298 26 948 48 246

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 170 397 67 801 59 161 238 198 229 558

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 218 643 46 503 59 161 0 265 146 277 804

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 0 0

Beruházások ÁFÁ-val 218 643 46 503 42 419 265 146 261 062

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 218 643 46 503 42 419 0 265 146 261 062

EU-s projekt neve, azonosítója: Borsodi Tájház felujítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023

terv tény terv tény

Saját erő 1 813 1 618 7 218 10 649 1 813

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 19 444 10 498 40 900 60 344 10 498

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 1 813 21 062 10 498 48 118 70 993 12 311

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 0 0

Beruházások ÁFÁ-val 1 813 21 062 140 48 118 70 993 1 953

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 1 813 21 062 140 48 118 70 993 1 953

Összesen

Források
2011 előtti 
kif izetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kif izetés

Összesen

Összesen

Források
2011 előtti 
kif izetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kif izetés

Források
2011 előtti 
kif izetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kif izetés

 



3/2 oldal

EU-s projekt neve, azonosítója: "Épít ő közösségek" közm űvelődési intézmények

az élethosszig tartó tanulásért TÁMOP-3.2.3-08/l-20 09-0014

terv tény terv tény

Saját erő 0 0

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 11 814 12 226 11 025 24 040 22 839

Hitel 0 0

Egyéb forrás (pénzmaradvány) -3 257 3 257 0 -3 257

Források összesen 8 557 15 483 11 025 0 24 040 19 582

Kiadások, költségek 0

Személyi jellegű 2 005 1 650 2 005 1 650

Egyéb dologi jellegű kiadások 8 157 13 478 8 214 21 635 16 371

Beruházások ÁFÁ-val 400 400 400

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 8 557 15 483 9 864 0 24 040 18 421

EU-s projekt neve, azonosítója: Belvárosi gyüjt őút korszer űsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003

terv tény terv tény

Saját erő 7 350 7 350 0

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 139 650 29 309 139 650 29 309

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 0 147 000 29 309 0 147 000 29 309

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 0 0

Beruházások ÁFÁ-val 147 000 147 000 0

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 0 147 000 0 0 147 000 0

EU-s projekt neve, azonosítója: Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-00 17

terv tény terv tény

Saját erő -847 5 232 4 385 -847

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 2 299 97 113 99 412 2 299

Hitel 0 0

Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány) 847 847 0

Források összesen 1 452 103 192 0 0 104 644 1 452

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 0 0

Beruházások ÁFÁ-val 1 452 103 192 104 644 1 452

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 1 452 103 192 0 0 104 644 1 452

Összesen

Források
2011 előtti 
kifizetés

2011. 2011 után 
tervezett 
kifizetés

Összesen

Források
2011 előtti 
kifizetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kifizetés

Források
2011 előtti 
kifizetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kifizetés

Összesen

 



3/3 oldal

EU-s projekt neve, azonosítója: Intelligens iskolák kialakítása TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004

terv tény terv tény

Saját erő 0 0

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 46 432 46 432 0

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 0 46 432 0 0 46 432 0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 250 0 250

Beruházások ÁFÁ-val 0 0

Eszközbeszerzés(száll.f inanszírozás) 46 432 46 432 0

Kiadás összesen 0 46 432 250 0 46 432 250

EU-s projekt neve, azonosítója: Korszer ű könyvtárakért TIOP-1.2.3/2009

terv tény terv tény

Saját erő 2 977 -2 977 0 2 977

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 2 977 2 977 0

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 2 977 0 0 0 2 977 2 977

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 104 104 104

Beruházások ÁFÁ-val 2 873 2 873 2 873

Eszközbeszerzés(száll.f inanszírozás) 0 0

Kiadás összesen 2 977 0 0 0 2 977 2 977

Források összesen 233 442 394 968 109 993 48 118 676 528 343 435

Kiadás összesen 233 442 394 968 54 052 48 118 676 528 287  494

Források
2011 előtti 
kifizetés

2011. Összesen
2011 után 
tervezett 
kifizetés

Összesen
2011 előtti 
kifizetésForrások

2011.
2011 után 
tervezett 
kifizetés

 
 

 
 
 
 
 
 



2. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati  határ ozathoz

ezer Ft-ban

teljes

ítés

teljesí

tés

eredeti módosít. %-a eredeti módosít. %-a

Intézmény i működési bev ét. 285 313 285 313 142 193 49,8 Személy i juttatások 1 434 455 1 434 455 645505 45,0

Ök. sajátos működ. bev ételei 549 815 549 815 294 232 53,5 Munkaadókat terhelő járulék 363 205 363 205 170078 46,8

Önkormány zat költségv .tám. 928 322 928 322 654 127 70,5 Dologi és egy éb f oly ókiadás 1 148 214 1 148 214 642125 55,9

Támogatásértékű műk.bev ét. 1 280 970 1 280 970 586 216 45,8 Támogatás értékű mük.c.kiad. 2 078 2 078 4244 204,2

Működ.célú pe.átv ét.áh-on kív . 9 311 Előző év i pénzm.átadás 14588

Előző év i kv i kiegészítések 3 906 Áh-on kivűlre pe.átadás 6 848 6 848 22731 331,9

Előző év i pénzmaradv .átv étel 14 588 Önkorm.által f oly ósított ell. 355 433 355 433 145150 40,8

Támogatási kölcsönök v isszat. Ellátottak pénzbeni juttatása 125 125 55 44,0

Pénzf orgalom nélküli bev étel 27 687 27 687 256 256 925,5 Műk. célú kölcsön ny újt. törl.

Előző év i maradv ány  átadása

Röv id lej.hitel v isszaf izetése

Röv id lejáratú hitel kamata

Tartalékok 64 428 64 428 0,0

Működ.célú kvi.bev.össz: 3 072 107 3 072 107 1 960 829 63,8 Műk.célú kvi.kiad.össz: 3 374 786 3 374 786 1 644 476 48,7

Finansz.célú működ.bev ételek 302 679 302 679 0 0,0 Finansz.célú működ.kiadások 0 0 0

   műk.célú röv id lej.hitelf elv ét. 302 679 302 679 0,0   röv id lejáratú hitel törlesztése

Összes m űködési bevétel 3 374 786 3 374 786 1 960 829 58,1 Összes m űködési kiadás 3 374 786 3 374 786 1 644 476 48,7

teljes

ítés

teljesí

tés

eredeti módosít. %-a eredeti módosít. %-a

Felhalm.és tőkejell.bev ételek 10 124 10 124 276 2,7 Felujitás 12 545 12 545 13428 107,0

Bef ekt.pü.eszköz kamata 23 000 23 000 11 764 51,1 Beruházási kiadások 390 851 390 851 81781 20,9

Ök.sajátos bev ételei (f elhalm.) 6 973 6 973 10 282 147,5 Felhalm.célú támogatásért.k.

Önkormány zat költségv .tám. 43 905 43 905 0,0 Előző év i pénzmaradv .átad.

Támogatásértékű f elh.bev ét. 373 539 373 539 124 978 33,5 Áh-on kív ülre v égl.átadás 1 724 1 724 10370 601,5

Előző év i pénzm.átv étel Felhalm.célú kölcs.törleszt.

Felh.pe.átv étel áh-on kiv ülről 6 763 Ért.tárgy i eszk.ÁFA bef iz. 1 500 1 500 0,0

Felhalmozási ÁFA v isszatér. 1 000 1 000 1 000 100,0 Hosszú lejáratú hitel kamata 14 339 14 339 6596 46,0

Értékesit. tárgy i eszk.ÁFÁ-ja 1 500 1 500 7 0,5 Fejlesztési célú tartalék 413 551 413 551 0,0

Fejleszt.célú kölcs.v isszatér. 92

Pénzf orgalom nélküli bev étel 439 834 439 834 444 287 101,0

Bef ekt.célú értékpapírok ért.

Felh. célú kvi.bev.össz: 899 875 899 875 599 449 66,6 Felh. célú kvi.kiad.össz: 834 510 834 510 112 175 13,4

Finanszírozási célú bev ételek 0 0 0 Finanszírozási célú kiadások 65 365 65 365 30 661 46,9

   f elhalmozási célú hitelf elv . hosszú lejáratú hitel törl. 4 528 4 528 2264 50,0

Bef ekt.célú ért.papírok bev ált. 60 837 60 837 28397 46,7

Összes felhalm.bevétel 899 875 899 875 599 449 66,6 Összes felhalm.kiadás 899 875 899 875 142 836 15,9

KVI. BEVÉTEL ÖSSZESEN: 3 971 982 3 971 982 2 560 278 64,5 KVI KIADÁS ÖSSZESEN: 4 209 296 4 209 296 1 756 651 41,7

FINANSZIROZ. CÉLÚ BEV. 302 679 302 679 0 0,0 FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD. 65 365 65 365 30 661 46,9

ÖSSZES BEVÉTEL 4 274 661 4 274 661 2 560 278 59,9 ÖSSZES KIADÁS 4 274 661 4 274 661 1 787 312 41,8

Edelény Város Önkormányzata

I. Működési célú bevételek és kiadások

2011. I. félév

Megnev ezés

előirány zat

teljesítés Megnev ezés

Bevétel

Megnev ezés

előirány zat

teljesítés

Kiadás

Kiadás

Megnev ezés

előirány zat

teljesítés

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 

előirány zat

teljesítés

Bevétel



3. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati határ ozathoz

2/1 oldal

Edelény Város Önkormányzat 2011. I. félévi bevétele i ezer Ft-ban

Cím Megnevezés eredeti módosított teljesítés telj. %-a
1. Hatósági jogkörhöz köthető  működési bevétel 5 320 5 320 2 776 52,2

Egyéb saját bevétel 62 048 62 048 19 824 31,9

ÁFA bevételek,- visszatérülések 32 817 32 817 12 923 39,4

Hozam és kamatbevételek 3 000 3 000 914 30,5

Intézményi m űködési bevételek összesen 103 185 103 185 36 437 35,3

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Pénzügyi befektetések bevételei

Önkormányzati lakások, telek értékesítése 7 097 7 097 10 282 144,9

Ingatlanok értékesítés 6 000 6 000 76 1,3

Hozam, kamat bevételek 23 000 23 000 11 764 51,1

Üzemeltetésből származó bevétel 4 000 4 000 0,0

Felhalmozási és t őkejel leg ű bevételek összesen 40 097 40 097 22 122 55,2

Iparűzési adó 112 000 112 000 62 727 56,0

Pótlékok, bírságok 2 040 2 040 959 47,0

SZJA 377 475 377 475 197 393 52,3

Gépjárműadó 50 700 50 700 25 313 49,9

Környezetvédelmi birság,helyszíni szabálysértési birság 2 080 2 080 353 17,0

Talajterhelési díj 4 000 4 000 4 915 122,9

Egyéb sajátos bevételek 1 520 1 520 2 572 169,2

Önkormányzat sajátos m űködési bevételei összesen 549 815 549 815 294 232 53,5

Normatív állami hozzájárulás 685 023 685 023 359 980 52,6

Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levő önkorm. támog.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási  feladatokhoz 3 278 3 278 1 714 52,3

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 283 926 283 926 150 675 53,1

Központosított előirányzatok 6 267

Egyéb központi támogatás 10 348

A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám. 125 143

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen 972  227 972 227 654 127 67,3

Támogatásértékű működési bevételek 262 861 262 861 77 743 29,6

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 370 666 370 666 100 678 27,2

Támogatásérték ű bevételek összesen: 633 527 633 527 178 421 28,2

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 811

Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről 6 763

Államháztartáson kívülr ől  átvett pénzeszközök összesen 0 0 15 574
Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele 14 588

Támogatási kölcsönök visszatérülése 92

Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 3 906

Pénzforgalom nélküli bevételek 464 264 464 264 501 548 108,0

Polgármesteri Hivatal bevétele összesen: 2 763 115 2 763 115 1 721 047 62,3

2-5. Intézményi működési bevételek 184 628 184 628 106 763 57,8

Felhalmozási, tőkejellegű bevételek 200

Támogatásértékű működési bevételek 1 018 109 1 018 109 508 473 49,9

Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2 873 2 873 24 300 845,8

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 500

Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről

Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele

Pénzforgalom nélküli bevételek 3 257 3 257 198 995 6 109,8

Intézmények bevételei összesen: 1 208 867 1 208 867 83 9 231 69,4

Önkormányzat költségvetési bevétele összesen 3 971 9 82 3 971 982 2 560 278 64,5

Finanszírozási célú bevételek 302 679 302 679 0 0,0

Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány) 302 679 302 679 0,0

ÖSSZES BEVÉTEL 4 274 661 4 274 661 2 560 278 59,9  



 

Edelény Város Önkormányzat 2011. I. félévi kiadásai

2/2 oldal

ezer Ft-ban

Cím Megnevezés eredeti módosított teljesítés telj. %-a

Személyi juttatások 1 434 455 1 434 455 645 505 45,0

Munkaadókat terhelő járulékok 363 205 363 205 170 078 46,8

Dologi kiadások 1 103 895 1 103 895 534 075 48,4

Egyéb folyó kiadások 60 158 60 158 114 646 190,6

Működési célú célú támogatásértékű kiadások 2 078 2 078 18 832 906,3

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszk.átadások 6 848 6 848 22 731 331,9

Önkormányzatok által folyósított ellátás 355 433 355 433 145 150 40,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai 125 125 55 44,0

Működési kiadások összesen 3 326 197 3 326 197 1 651 072 49,6

Felujitás 12 545 12 545 13 428 107,0

Beruházási kiadások 390 851 390 851 81 781 20,9

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások

Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad. 124 124 10 370 8 362,9

Lakástámogatás 1 600 1 600 0,0

Felhalmozási és t őkejel leg ű kiadások 405 120 405 120 105 579 26,1

Kölcsönök nyujtása

   - működési

   - felhalmozási

6. Általános tartalék 40 000 40 000 0,0

7. Céltartalék 437 979 437 979 0,0

Tartalék összesen 477 979 477 979 0 0,0

Önkormányzat költségvetési kiadása összesen 4 209 296 4 209 296 1 756 651 41,7

9. Finanszirozási célú kiadások 65 365 65 365 30 661 46,9

   - hosszú lejáratú hitel törlesztése 4 528 4 528 2 264 50,0

   - rövid lejáratú hitelek törlesztése

   - forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

   - forgat.célú értékpapírok vásárlása

   - befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 60 837 60 837 28 397 46,7

ÖSSZES KIADÁS 4 274 661 4 274 661 1 787 312 41,8  



4. melléklet a 182/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz

ezer Ft-ban

cím/ 

alcí
m INTÉZMÉNY

eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % ered. mód. telj. % eredeti módos. telj. %

1. Polgármesteri Hiv . 357652 357652 131381 37 79971 79971 33810 42 286699 286699 226862 79 364359 364359 172125 47 1088681 1088681 564178

2. Városi Oktatási Központ 480112 480112 240189 50 124607 124607 63005 51 207237 207237 105583 51 932 811956 811956 409709

3. Szociális Szolg.Központ 134984 134984 55549 41 34994 34994 15171 43 97112 97112 41760 43 11737 125 125 55 44 267215 267215 124272

4. Műv .Közp.,Köny v t. Sz.Á.Múz.35640 35640 18334 51 10011 10011 4575 46 48813 48813 19158 39 1919 94464 94464 43986

5. Koch R.Kórház és Rendel426067 426067 200052 47 113622 113622 53517 47 509853 509853 248762 49 1049542 1049542 502331

Kiadás összesen 1434455 1434455 645505 45 363205 363205 170078 47 1149714 1149714 642125 56 364359 364359 186713 51 125 125 55 44 3311858 3311858 1644476

6. Általános tartalék 40000 40000

7. Céltartalék 24428 24428

8. Hitel,kötv ény  kamata

Költségv.kiad.össz. 1434455 1434455 645505 45 363205 363205 170078 47 1149714 1149714 642125 56 364359 364359 186713 51 125 125 55 44 3376286 3376286 1644476

9. Finanszírozási kiadások

ÖSSZES KIADÁS 1434455 1434455 645505 45 363205 363205 170078 47 1149714 1149714 642125 56 364359 364359 186713 51 125 125 55 44 3376286 3376286 1644476

MŰKÖDÉSI KIADÁS

Működési kiadás összesen

Edelény Város Önkormányzat 2011. I. félévi költségv etési kiadási el őirányzatai és teljesítése

Dologi és egy éb f oly ó kiadások

Egy éb működési célú 

támogatás, pénzmaradv ány  
átadás

Ellátottak pénzbeli 
juttatásaSzemély i juttatás Munkaadót terhelő járulékok



5. melléklet a 182/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz
ezer Ft-ban

cím/ 

alcí

m INTÉZMÉNY

eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj. % ered. mód. telj. % eredeti módos. telj. %

1/1. Polg. Hiv . működ. 174 271 174 271 73123 42 41 247 41 247 18953 46 60 015 60 015 30130 50 275533 275533 122206 44

Önkormány zat műk.kiad. 15 120 15 120 7725 51 4 082 4 082 2086 51 127 125 127 125 156674 123 146327 146327 166485 114

Állom.nem tartozók 3 856 3 856 2498 65 1 041 1 041 404 39 4897 4897 2902 59

Vagy onbiztosítás 1 482 1 482 742 50 1482 1482 742 50

Külf öldi kapcsolat 5 527 5 527 1338 24 5527 5527 1338 24

Tov ábbszáml.szolgált. 73 545 73 545 36733 50 73545 73545 36733 50

Közf oglalkoztatás 126 855 126 855 31190 25 17 921 17 921 5359 30 1 500 1 500 0 146276 146276 36549 25

Hiv atal szerv ezetf ejlesztése 583 583 525 90 187 187 128 68 14 670 14 670 726 5 15440 15440 1379 9

Ért.tárgy i eszk. ÁFA bef iz. 1 500 1 500 0 1500 1500 0 0

Önkorm.Kf t.f eladat támog. 762 762 0 762 762 0 0

Dev ecseri családok tám. 100 100 0 100 100 0 0

Vis maior kiadásai 353 353 13891 3935 353 353 13891 3935

Közc.f ogl.pe.átadás 272 272 0 272 272 0 0

gy ermektart.díj megel. 1448 0 0 1448

Felhalm.célú kiadások 0 0 0

Első lakáshoz jutók tám. 0 0 0

1/2. Kistérségi Hiv atal műk. 36 967 36 967 16320 44 8 603 8 603 4083 47 765 765 189 25 2863 46335 46335 23455 51

1/3. Kisebbségi önkorm.műk. 570 570 330 58 30 30 10 33 600 600 340 57

1/4. Önkorm.által f oly ósított ell. 6 890 6 890 2797 41 355433 355433 145150 41 362323 362323 147947 41

1/5. Bursa támogatás 1760 1760 525 30 1760 1760 525 30

1/6. Kistérségi közmunkapr. 318 318 318 100 318 318 318 100

1/7. EVSE sporttámogatás 800 800 500 63 800 800 500 63

1/8. BTE támogatás 3000 3000 1500 50 3000 3000 1500 50

1/9. EVTTE támogatás 100 100 100 100 100 100 100 100

1/10. Máltai Szeretetszolg.tám. 100 100 0 100 100 0 0

1/11. Egy házak támogatása 200 200 0 200 200 0 0

1/12. Sajó-menti Szakk.T.hozzáj. 931 931 528 57 931 931 528 57

1/13. Polgárőrség támogatása 200 200 100 50 200 200 100 50

1/14. Körny .v .alap átad.Kf t 5192 0 0 5192

KIADÁS 357652 357652 131381 37 79971 79971 33810 42 286699 286699 226862 79 364359 364359 172125 47 0 0 0 1088681 1088681 564178 52

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalána k 2011. I. félévi költségvetési kiadási el őirányzatai és teljesítése                                       

Ellátottak pénzbeli 

juttatása Működési kiadás összesenSzemély i juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egy éb f oly ó kiadások

Egy éb működési célú 

támogatás

MŰKÖDÉSI KIADÁS

 



6. melléklet a 182/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz

Adatok ezer Ft-ban

CÍM / 
ALCÍM INTÉZMÉNY

eredeti módos. telj. % ered. mód. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj.

2. Városi Oktatási Központ 35221 35221 20528 58 4132 4132 9000 218 500

3. Szociális Szolgáltató Központ 96292 96292 53134 55 1470 1470 1182 80

4. Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz. 3750 3750 3243 86 15203 15203 12652 83

5. Koch R.Kórház és Rendelőint. 49365 49365 29858 60 200 1000177 1000177 509939 51

Összesen 184628 184628 106763 58 0 0 200 1020982 1020982 5327 73 52 0 0 500

CÍM / 
ALCÍM INTÉZMÉNY

eredeti módos. telj. % ered. mód. telj. % eredeti módos. telj. % eredeti módos. telj.

2. Városi Oktatási Központ 4030 39353 39353 34058 87 772603 772603 389606 50 811956 811956 423664

3. Szociális Szolgáltató Központ 11737 97762 97762 66053 68 169453 169453 68200 40 267215 267215 134253

4. Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz. 3257 3257 5274 162 22210 22210 21169 95 74254 74254 29696 40 96464 96464 50865

5. Koch R.Kórház és Rendelőint. 177954 1049542 1049542 717951 68 167 1049542 1049542 718118

Összesen 3257 3257 198995 6110 1208867 1208867 839231 69 101 6310 1016310 487669 48 2225177 2225177 1326900

Államházt. kívülről átvett pénzeszköz

Pénzforg. nélküli bevételek
Intézmény bevétele felügyeleti 

szervtől kapott támogatás nélkül
Felügyeleti szervtől kapott 

támogatás Bevétel összesen

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2011. I. félévi költségvetési bevételi el őirányzatai és teljesítése

Megnevezés

Megnevezés

Intézményi működési bevételek Felhalmozási tőkejellegű bevételek
Támogatás  értékű bevételek, 

kiegészít.



7. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati határ ozathoz

Beruházási kiadási el őirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban 

BERUHÁZÁSI FELADAT eredeti módosított teljesítés
telj. 
%-a

Polgármesteri Hivatal
1.) Gimnázium korszerűsítés 46 503 46 503 42 419 91,2
2.) Borsodi Tájház bővítése, felujítása 21 062 21 062 140 0,7
3.) Nefelejcs Óvoda fejlesztése 103 192 103 192 0,0
4.) Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése 147 000 147 000 0,0
5.) Digitális iskola 46 432 46 432 250 0,5
6.) Településrendezési terv 3 000 3 000 375 12,5
7.) Óvodai, iskolai informatikai fejlesztés 2 284 2 284 0,0
8.) Sportpályához vezető út építése 1 438 1 438 1 438 100,0
9.) Ingatlan vétel 700 700 0,0
10.) Képviselők részére notebook 2 040 2 040 2 168 106,3
11.) Informatikai eszközök 1 550 1 550 436 28,1
12.) Vízvédelmi rendsz.rekonstr.pályázathoz eng.tervek 13 400 13 400 13 710 102,3
13.) Településrekonstr.pályázathoz műszaki vélemény 250 250 250 100,0
14.) Digitális térkép frissítés 63
15.) Számítástechnikai eszközök Comenius pályázat 550
16.) Városrehabilitáció 8 371
17.) Településrekonstrukció árvíz sújtotta településen 20

Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum 
1.) Művelődési Központ részére eszközbeszerzés 550 550 0,0
2.) TV-hez műszaki eszközök 1 450 1 450 764 52,7

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
1.) Egészségügyi gép, műszer 3 425
1.) Számítástechnikai eszköz, immateriális javak 250
2.) Gépkocsi vásárlás 6 299
3.) Gépek, berendezések, felszerelések 853

Beruházási kiadások összesen 390 851 390 851 81 781 20,9

8. melléklet a 182/2011.(IX.14.) önkormányzati hatá rozathoz

Felújítási kiadási el őirányzatok célonkénti részletezése

ezer Ft-ban 

FELÚJÍTÁS eredeti módosított teljesítés
telj. 
%-a

Polgármesteri Hivatal
1.) Víz, szennyvíz felujítása 5 000 5 000 0,0
2.) Egészségügyi Intézmény fűtés felujítása 7 545 7 545 7 585 100,5
3.) Szükséglakás kialakítása 88

Városi Oktatási Központ
1.) Öltöző és kerékpártároló felujítása 5 755
Felújítás összesen: 12 545 12 545 13 428 107,0  



9. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati határ ozathoz

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban
sorsz. Megnevezés eredeti módosított

1. Államkötvény 2007-2010.évi 150 120 150 120
2. Kötvénykibocsátás 96 213 96 213
3. Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő 160 000 160 000
4. Borsodi Tájház ÉMOP pályázat 2013.évi önerő 7 218 7 218
5. Fejlesztési céltartalék
6. Talajterhelési díj 2010.évi maradványa, és 2011.évi bev. 6 544 6 544
7. Könyvtár pályázatához önerő 525 525
8. Árvízkárosultak részére megállapított adomány 400 400
9. Sápi patak meder kotrás adományból 3 000 3 000
10. MTA adomány 10 000 10 000
11. Adomány maradvány 3 959 3 959

CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN 437 979 437 979

10. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati hatá rozathoz

Intézmények létszámkerete

eredeti módosított
Polgármesteri Hivatal 60 60 55 91,7
Kistérségi Hivatal 13 13 12 92,3
Városi Oktatási Központ 208 208 208 100,0
Szociális Szolgáltató Központ 70 70 64 91,4
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 16 16 16 100,0
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 224 224 213 95,1
Létszámkeret összesen közhasznu fogl.nélkül 591 591 568 96,1
Polgármesteri Hivatal

közfoglalkoztatás 101 101 72 71,3
Városi Oktatási Központ

közfoglalkoztatás 8
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 

közfoglalkoztatás 3
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN 692 692 651 94,1

Intézmény megnevezése

Jóváhagyott létszám

teljesítés
telj. 
%-a

 



11. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati  hatá rozathoz

Önkormányzatok által folyósított ellátások 

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése eredeti módosított teljesítés
telj. 
%-a

Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont 32 400 32 400 16 329 50,4

Bérpótló juttatás 222 300 222 300 50 131 22,6
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 
37/B.§.(1)bek.a)pont 11 002 11 002 4 450 40,4

Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek 3 360 3 360 1 865 55,5
Rendelkezésre állasi támogatás 2010.dec.31-én hat.Szt.37.§(1)bek. És 
37/C.§(4) bek.szerint 34 926
Közcélú munka a 2010.dec.31-én hatályos Szt.36. Szerint (2010. dec.hónapra 
járó, 2011. Jan.hónapban kif izetendő) 897

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont 18 120 18 120 8 566 47,3

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt.38§.(1)bek.c)pont 1 290 1 290 482 37,4

Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek 23 040 23 040 10 851 47,1

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§. 5 664 5 664 3 090 54,6

Átmeneti segély Szt.45.§. 14 248 14 248 6 648 46,7

Temetési segély Szt.46.§. 992 992 448 45,2
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni 
támogatása (Gyvt.20/A§) 11 113 11 113 0,0
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás pótléka (Gyvt.20/B§) 376 376 194 51,6

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ 3 367 3 367 1 653 49,1

Óvodáztatási támogatás 1 144 1 144 650 56,8

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás 2 000 2 000 1 716 85,8
Rászorultságtól függ ő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások 
összesen 350 416 350 416 142 896 40,8

Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont 

Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.45.§(1)bek.a) pont 
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék 
biztosítása Szt.55/a §(3)bek.

Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont 1 000 1 000 849 84,9

Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont

Köztemetés Szt.48.§ 1 050 1 050 145 13,8

Közgyógyellátás Szt.49.§ 2 067 2 067 573 27,7
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek. 900 900 687 76,3

Étkezés Szt.62.§.

Házi segítségnyujtás Szt.63.§.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)

Természetben nyujtott szociális ellátások összesen 5 017 5 017 2 254 44,9
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvé delmi ellátások 
összesen 355 433 355 433 145 150 40,8

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 
előirások alapján) adott pénzügyi ellátás
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi 
előirások alapján) adott természetbeni ellátás

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen 355 433 355 433 145 150 40,8

Ápolási díj után fiz.21 %

Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 % 5 530 5 530 2 179 39,4

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21% 1 360 1 360 618 45,4

Járulék összesen 6 890 6 890 2 797 40,6

Együtt 362 323 362 323 147 947 40,8  



12. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati hatá rozathoz

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

Bevétel erederi módosított teljesítés telj.% Kiadás erederi módosított teljesítés telj.%

Intézményi működési bevételek 1 Személyi juttatások

Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadót terhelő járulékok

Támogatásértékű működési bevételek 200 200 210 105,0 Dologi kiadások 170 170 208 122,4

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Egyéb folyó kiadások

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Támogatásértékű működ.kiadások

Pénzforgalom nélküli bevételek 19 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre 30 30 0,0

Bevétel összesen 200 200 230 115,0 Kiadás összesen 200 200 208 104,0

13. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati hatá rozathoz

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei  és kiadásai ezer Ft-ban

Bevétel erederi módosított teljesítés telj.% Kiadás erederi módosított teljesítés telj.%

Intézményi működési bevételek 3 Személyi juttatások

Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadót terhelő járulékok

Támogatásértékű működési bevételek 200 200 210 105,0 Dologi kiadások 200 200 43 21,5

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Egyéb folyó kiadások

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Támogatásértékű működ.kiadások

Pénzforgalom nélküli bevételek 94 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre

Bevétel összesen 200 200 307 153,5 Kiadás összesen 200 200 43 21,5

14. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati hatá rozathoz

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban

Bevétel erederi módosított teljesítés telj.% Kiadás erederi módosított teljesítés telj.%

Intézményi működési bevételek 3 Személyi juttatások

Önkormányzat költségvetési támogatása Munkaadót terhelő járulékok

Támogatásértékű működési bevételek 200 200 210 105,0 Dologi kiadások 200 200 79 39,5

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Egyéb folyó kiadások

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről Támogatásértékű működ.kiadások 10

Pénzforgalom nélküli bevételek 94 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre

Bevétel összesen 200 200 307 153,5 Kiadás összesen 200 200 89 44,5  



15. melléklet a 182/2011.(IX.14.) önkormányzati hat ározathoz

ezer Ft-ban

Sor. Megnevezés Összege (e Ft)

szám

1. Pénzkészlet 2011. január 1-jén 729 442

ebből:

2.      - Bankszámlák egyenlege 728 247

3.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 195

4. Bevételek ( + ) 2 292 201

5. Kiadások  ( - ) 2 288 025

6. Záró pénzkészlet egyenlege 2011. junius 30-án 733 618

ebből:

7.      - Bankszámlák egyenlege 731 760

8.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 858

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzat 

pénzeszköz változásának levezetésér ől

2011. I. félév

 



16. melléklet a 182/2011.(IX.14.) önkormányzati hat ározathoz

ezer Ft-ban

előirányzat teljesítés
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
  - Beruházás a 21.századi iskolába célhitel 2003 4 150 2 028 3 751 3 354 11 255
  - Művelődési Ház rekonstrukciós hitel 2006 1 906 852 1 859 1 806 17 790 23 361
  - Kötvénykibocsátás 2007 73 648 34 377 66 244 64 711 745 039 949 642

3. Beruházás célonként
Borsodi tájház felujítása 2010 21 062 140 48 118 69 180

4. Felujitás célonként

Összesen 100 766 37 397 119 972 69 871 762 829 1 053 438

KIMUTATÁS

a több éves kihatással járó döntésekb ől származó kötelezettségekr ől
célok szerint, évenkénti bontásban

(kötelezettségvállalással terhelt)

2012 2013 2013 után Összesen

Kiadás vonzata évenként
2011

sorsz. Kötelezettség jogcíme
Köt.váll. 

éve

Köt.váll.éve 
előtti 

kifizetés



17. melléklet a 182/2011.(IX.14.)önkormányzati hatá rozathoz

3/1oldal

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 20 11. I. félév

EU-s projekt neve, azonosítója: Hivatal szervezetfej lesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 ezer Ft-ban

terv tény terv tény

Saját erő 2 241 2 241 0

  saját erőből központi támogatás 1 536 1 536 0

EU-s forrás 13 055 13 055 0

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 0 15 296 0 0 15 296 0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 626 653 626 653

Egyéb dologi jellegű kiadások 14 670 726 14 670 726

Beruházások ÁFÁ-val 0 0

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 0 15 296 1 379 0 15 296 1 379

EU-s projekt neve, azonosítója: Gimnázium b ővítése ÉMOP-2008.4.3.1/2/2F-2f

terv tény terv tény

Saját erő 48 246 -21 298 26 948 48 246

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 170 397 67 801 59 161 238 198 229 558

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 218 643 46 503 59 161 0 265 146 277 804

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 0 0

Beruházások ÁFÁ-val 218 643 46 503 42 419 265 146 261 062

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 218 643 46 503 42 419 0 265 146 261 062

EU-s projekt neve, azonosítója: Borsodi Tájház feluj ítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023

terv tény terv tény

Saját erő 1 813 1 618 7 218 10 649 1 813

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 19 444 10 498 40 900 60 344 10 498

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 1 813 21 062 10 498 48 118 70 993 12 31 1

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 0 0

Beruházások ÁFÁ-val 1 813 21 062 140 48 118 70 993 1 953

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 1 813 21 062 140 48 118 70 993 1 953

Összesen

Összesen

Források
2011 előtti 
kif izetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kif izetés

Források
2011 előtti 
kif izetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kif izetés

Összesen

Források
2011 előtti 
kif izetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kif izetés

 



3/2 oldal

EU-s projekt neve, azonosítója: "Épít ő közösségek" közm űvelődési intézmények

az élethosszig tartó tanulásért TÁMOP-3.2.3-08/l-20 09-0014

terv tény terv tény

Saját erő 0 0

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 11 814 12 226 11 025 24 040 22 839

Hitel 0 0

Egyéb forrás (pénzmaradvány) -3 257 3 257 0 -3 257

Források összesen 8 557 15 483 11 025 0 24 040 19 582

Kiadások, költségek 0

Személyi jellegű 2 005 1 650 2 005 1 650

Egyéb dologi jellegű kiadások 8 157 13 478 8 214 21 635 16 371

Beruházások ÁFÁ-val 400 400 400

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 8 557 15 483 9 864 0 24 040 18 421

EU-s projekt neve, azonosítója: Belvárosi gyüjt őút korszer űsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003

terv tény terv tény

Saját erő 7 350 7 350 0

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 139 650 29 309 139 650 29 309

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 0 147 000 29 309 0 147 000 29 309

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 0 0

Beruházások ÁFÁ-val 147 000 147 000 0

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 0 147 000 0 0 147 000 0

EU-s projekt neve, azonosítója: Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-00 17

terv tény terv tény

Saját erő -847 5 232 4 385 -847

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 2 299 97 113 99 412 2 299

Hitel 0 0

Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány) 847 847 0

Források összesen 1 452 103 192 0 0 104 644 1 452

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 0 0

Beruházások ÁFÁ-val 1 452 103 192 104 644 1 452

Eszközbeszerzés 0 0

Kiadás összesen 1 452 103 192 0 0 104 644 1 452

Források
2011 előtti 
kifizetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kifizetés

Összesen

Összesen

Források
2011 előtti 
kifizetés

2011. 2011 után 
tervezett 
kifizetés

Összesen

Források
2011 előtti 
kifizetés

2011.
2011 után 
tervezett 
kifizetés

 



3/3 oldal

EU-s projekt neve, azonosítója: Intelligens iskolák kialakítása TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004

terv tény terv tény

Saját erő 0 0

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 46 432 46 432 0

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 0 46 432 0 0 46 432 0

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 250 0 250

Beruházások ÁFÁ-val 0 0

Eszközbeszerzés(száll.f inanszírozás) 46 432 46 432 0

Kiadás összesen 0 46 432 250 0 46 432 250

EU-s projekt neve, azonosítója: Korszer ű könyvtárakért TIOP-1.2.3/2009

terv tény terv tény

Saját erő 2 977 -2 977 0 2 977

  saját erőből központi támogatás 0 0

EU-s forrás 2 977 2 977 0

Hitel 0 0

Egyéb forrás 0 0

Források összesen 2 977 0 0 0 2 977 2 977

Kiadások, költségek

Személyi jellegű 0 0

Egyéb dologi jellegű kiadások 104 104 104

Beruházások ÁFÁ-val 2 873 2 873 2 873

Eszközbeszerzés(száll.f inanszírozás) 0 0

Kiadás összesen 2 977 0 0 0 2 977 2 977

Források összesen 233 442 394 968 109 993 48 118 676 528 343 435

Kiadás összesen 233 442 394 968 54 052 48 118 676 528 287  494

Források
2011 előtti 
kifizetés

2011. Összesen
2011 után 
tervezett 
kifizetés

Összesen
2011 előtti 
kifizetésForrások

2011.
2011 után 
tervezett 
kifizetés

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3./ Napirendi pont tárgya:  
 
A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 186./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

28/2011. (IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
A közterület rendjér ől és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormán yzati 

rendelet módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.15 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság;  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével 

az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 

„(6) E rendelet hatálya nem terjed ki Edelény városban a „Kastélykerti napok” 
rendezvényre, valamint a rendszeresen (legalább három egymást követő 
évben) megtartásra kerülő kulturális, sport rendezvényekre, amely Edelény 
város kulturális életét a város jó hírét növelik.” 

2.§ A Rendelet 11.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 



„(10) A közterület-használati díj méltányosságból történő csökkentése, vagy 
elengedése, részletfizetési kedvezmény megadására irányuló kérelmek 
tárgyában a Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottsága a kérelem 
benyújtását követő munkaterv szerinti rendes, vagy rendkívüli ülésén dönt.” 

 
3.§ A Rendelet 12.§-ában szereplő „30.000,-Ft-ig terjedő” szövegrész helyébe az 

„50.000,-Ft-ig terjedő” szöveg lép. 
 
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését   
      követő napon hatályát veszti. 
 
 

Vártás József  Molnár Oszkár 
      jegyző   polgármester 

 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
A köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a háztartási 
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályok 
megállapításáról, illetve a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elszállításáról és 
elhelyezéséről szóló 11/2005.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 187./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
a lakosság tájékoztatása érdekében szeretné ismertetni a rendeletmódosítás 
lényegét. A módosítás azt tartalmazza, hogy közterületen gazdátlan, kóbor ebet 
etetni tilos lesz, hiszen nagyon sokszor találkoztak az elmúlt időszakbank azzal, hogy 
ezek a gazdátlan ebek közterületen kerülnek etetésre szemetet hagyva ezután a 
városban. Továbbá kihelyezett gyűjtőedényből háztartási hulladékot válogatni, 
guberálni ezek után nem lehet, aki ilyet cselekszik, szabálysértést követ el, mely 
pénzbírsággal sújtható. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsági ülésen 
örültek annak, hogy a rendeletbe ezek a módosítások bekerülnek, de tudják jól, hogy 
minden rendelet, törvény annyit ér, mint amennyit be tudnak belőle tartatni, ezért 
kérték a hatósági osztályt, hogy figyeljenek oda, hogy ez a rendelet be is legyen 
tartva és ne lehessen a továbbiakban kukázni és szétszórni az utcán. 
 
Polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 



 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
29/2011. (IX.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 
A köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyíl ttéri égetésér ől és a háztartási 

tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó eg yes sajátos szabályok 
megállapításáról, illetve a települési szilárd hull adék gy űjtésér ől,  

elszállításáról és elhelyezésér ől szóló 11/2005.(II.28.)  
 önkormányzati rendelet módosításáról 

  
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével 

 az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A köztisztaságról, az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről és a háztartási 

tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos szabályok 
megállapításáról, illetve a települési szilárd hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról 
és elhelyezéséről szóló 11/2005.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3.§-a a következő 22. és 23. pontokkal egészül ki: 

„22. háztartási szilárd hulladék (szemét) : a lakás, üdülés, pihenés során az 
ingatlanon (így a lakásokban, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekben 
és területeken) folyamatosan keletkező, a szolgáltató által rendszeresített, vagy 
az igénybevevő tulajdonában lévő, a vonatkozó önkormányzati rendelet által 
szabályozott szabványos gyűjtőtartályokban átmenetileg tárolható, rendszeres 
gyűjtő-járattal, a jogszabályi előírásoknak megfelelő zárt rendszerű célgéppel 
szállítható hulladék (így pl. a konyhai hulladék, papír, üveg, csomagolóeszköz, 
háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, hamu, korom, valamint kis 
mennyiségű falvakolat, kerti- és járdatakarítási hulladék, kisebb mennyiségű 
falomb, nyesedék, karácsonyfa), továbbá  a lakásban, feltéve, hogy együttesen 
elhelyezhető a szemétgyűjtő tartályokban és ártalmatlanítható a tulajdonos által 
kötelezően igénybe vett közszolgáltatás keretében a kijelölt ártalmatlanító helyen. 

23. egyéb szilárd hulladék:  a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más 
helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési 
tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék, stb.), a veszélyes 
hulladék kategóriájába nem tartozó olyan szilárd hulladék, mely feltöltésre 
alkalmas (pl. építési törmelék, föld, salak, stb.), valamint az azokhoz tartozó 
területeken, illetőleg a közterületen keletkezett szilárd hulladék (szemét).” 



 
2.§ A Rendelet 10.§ (1) bekezdése a következő f) és g) pontokkal egészül ki: 

„ f) közterületen gazdátlan (kóbor) ebet etetni, itatni, 
g) a kihelyezett gyűjtőedényből hulladékot (háztartási szilárd hulladék, egyéb 

szilárd  hulladék, települési szilárd hulladék) válogatni és illetéktelenül elvinni.” 
 
3.§ A Rendelet 29.§-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„29.§ Szabálysértés követ el és – amennyiben a cselekmény súlyosabb 
szabálysértést, vagy bűncselekményt nem valósít meg – 50.000,-Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható, aki az 5.§-9.§-ban, 10.§ (1) a)-b), d)-g) 
pontjaiban, 11.§ (2), (5)-(7) bekezdésében, 13.§-ban, 14.§ (3)-(4), (6) 
bekezdésében, 17.§ (1) bekezdés c), f) pontjában, 18.§ (1) bekezdésében, 
20.§ (1) bekezdésében, 21.§ (1)-(4), (6)-(7) bekezdésében, és a 23.§ (3)-
(4) bekezdésében foglaltakat megszegi.” 

 
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszti. 
 

 
              Vártás József                                                           Molnár Oszkár 
                     jegyző                                                                   polgármester 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Képviselő-testület feladat- és hatásköréből, az állandó bizottságaira és a 
polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995. (V.16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 188./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

30/2011. (IX.16.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

A Képvisel ő-testület feladat- és hatásköréb ől, az állandó bizottságaira és a 
polgármesterre átruházott hatáskörökr ől szóló 10/1995.(V.16.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 



Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.15 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság;  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A Képviselő-testület feladat- és hatásköréből az állandó bizottságaira és a 

polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995.(V.16.) számú 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése a 
következő m) ponttal egészül ki: 

„m) a közterület-használati díj méltányosságból történő csökkentése, vagy 
elengedése, részletfizetési kedvezmény megadására irányuló kérelmek 
elbírálása.” 

 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti. 
 
 

Vártás József  Molnár Oszkár 
      Jegyző   polgármester 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 2010. évi munkájáról 
Előadó: főigazgató főorvos 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 191./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné képviselő kérdése polgármesterhez, mivel nyilvánvaló, hogy 
utasítása szerint készülnek az előterjesztések, és az előterjesztés határozati 
javaslatában két alternatíva szerepel, a beszámoló el, illetve nem elfogadása.  



Polgármesterre az jellemző, hogy nincs alternatíva az előterjesztéseknél, ezért 
megkérdezi, hogy mi indokolja, mi a hiányosság, vagy mi motíválta, hogy „B” 
változatot is előterjesszen. 
 
Polgármester szerint ez egy olyan kérdése képviselő asszonynak, amelyre nem- 
igen kellene válaszolnia, mert nem kötelessége megindokolni, hogy miért gondolt „A” 
és „B” változatot. Ugyanígy egy másik, a Városi Oktatási Központ beszámolójánál is 
gondolkodott, csak az okafogyottá vált, mivel megszűnt az intézmény, ezért nem 
ilyen módon kérte az előterjesztését. Egyébként pedig majd a vita során ki fog 
derülni, hogy mik azok a kifogásai, amelyek miatt ilyen módon terjesztette elő a 
határozati javaslatot, de foghíjasnak érzi néhány helyen a beszámolót. 
Ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a határozati javaslat „A” változatát 1 igen, 2 
tartozókodás mellett, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság mindkét 
alternatívánál tartózkodott, Humánpolitikai Bizottság az „A” változatot 1 igen és 2 
tartózkodás mellett nem fogadta el. 
 
Polgármester úgy gondolja, hogy ez is mutatja, hogy a bizottsági üléseken a 
bizottsági tagok is „vaciláltak”, hogy miről szavazzanak. 
Mielőtt a vitára térnének, szeretné leszögezni, hogy mindenkinél szigorúan be fogja 
tartani az SZMSZ-t, és nem fog adni 3-5 lehetőséget senkinek. 
 
Baricska Jánosné képviselő véleménye az, hogy a beszámoló egy széleskörű, 
szakmai alapon nyugvó beszámoló, amely teljeskörűen tartalmazza az intézményi 
struktúrát, szakmai működését, pénzügyi helyzetképét, humánerőforrás 
helyzetelemzését, szól az infrastruktúráról, a jövőre vonatkozó stratégiai terveket, 
tartalmaz összefoglaló értékelést. Ez a beszámoló szakmailag teljesen megalapozott, 
és úgy gondolja, hogy nincs olyan hiányos terület, ami miatt a képviselők ne fogadják 
el. Szeretné, ha képviselőtársai egyénileg is elmondanák a véleményüket, hogy miért 
nem fogadják el. Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület teljes képet kapott a kórház 
és rendelőintézet működéséről. Szeretné megköszönni az intézmény 
alkalmazottainak a 2010. évben végzett szakmai munkáját, jó egészséget és kitartást 
kíván mindenkinek. 
 
Virág Tamás képviselőnek az a kérése, hogy a bizottsági elnökök konkrétan 
mondják el, hogy miért nem szavazták meg és miért utasították el a kórháznak a 
beszámolóját, mert azt a véleményt, amit szeretnének rájuk erőltetni, hogy mert csak, 
az nem indok. Mondják el, hogy mi az, mert ha nem mondják el, hogy a háttérbe 
megegyeztek, és ha nem indokolják meg rendesen a városnak, akkor ezt az egészet 
komolytalannak tekinti. Az a kérése, hogy legyenek felelősségteljesek, mondják el, itt 
van a szakma is, itt van a város, a televízió és indokolják meg pontosan, hogy miért 
nem fogadják el, mert ha „csak”-kal válaszolnak, az szórakozás és nem komoly 
dolog. A testületnek komolynak kell lenni. 
 
Polgármester jelezte képviselő úrnak, hogy nem működött a mikrofonja, majd 
megkérdezi, hogy honnét tudja képviselő úr előre, hogy kinek, milyen érve lesz. 
 
 



Virág Tamás képviselő megismétli, hogy a Koch Róbert Kórház munkájáról szól a 
beszámoló, amely nagyon fontos kérdés és nem tudja elfogadni a bizottságok 
tagjainak a háttérmegbeszélését. Szeretné, ha nyíltan elmondanák azt, hogy miért 
utasították el beszámolót és nem tudja elfogadni, hogy „csak”-kal válaszoljanak. 
Konkrét, határozott véleményt kér. 
 
Polgármester megjegyzi, hogy képviselő úr miből gondolja, hogy a bizottsági 
képviselők nem fogják megindokolni a véleményüket, egyébként pedig az 
önkormányzati törvény szerint senkit nem lehet számonkérni a szavazásának a 
milyenségéről. Minden megválasztott képviselő szuverén, nem lehet befolyásolni a 
szavazásban. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy a tegnapi napon jelen volt a 
bizottsági ülésen nem szavazati joggal, ahol feltett néhány kérdést főigazgató 
főorvos úrnak. Képviselőtársa azt mondta az imént, hogy mélyreható beszámolót 
olvashatnak, és a jövőre vonatkozó elképzelések is olvashatók benne, de amikor 
rákérdezett főigazgató úrra, hogy ezeket az elképzeléseket mennyire látja 
biztosítottnak, hogy ha Edelény város megszavazza ezeket a fejlesztéseket és erre 
ráfordítja a megfelelő anyagi összegeket, akkor mi a biztosíték arra, hogy a város 
tulajdonában marad a kórház. Erre bizony főigazgató főorvos úr nem tudott 
egyértelmű választ adni. Ha erre nem tud egyértelmű választ adni úgy, hogy a 
kormány munkájában részt vesz képviselőként, akkor milyen alapra építi fel a 
jövőbeni elképzeléseit. Neki itt sántít ez az egész. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, Virág Tamás képviselő kérdésére 
válaszolva elmondja, hogy nem tisztje a bizottság tagjainak a véleményét akár 
elismerni, akár vitatni. Hogy ők milyen döntést hoztak a bizottsági ülésen, és hogyan 
szavaztak, az az ő saját joguk, nem mondhatja el, hogy ők miért hozták ezt a 
döntést, ezt ők tudják, neki nem is kötelessége. A saját véleményét tudja, 
tartózkodott a szavazásnál, azért, mert a kérdésekre adott válaszok nem voltak 
számára kielégítőek és úgy gondolta, hogy majd itt az ülésen ezekre a kérdésekre 
választ fog kapni. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
a beszámolóval kapcsolatban szívesen elmondja saját véleményét és azt is, hogy a 
tegnapi nap folyamán a bizottsági ülésen mi zajlott, és, hogy társai miért szavaztak 
úgy, ahogy szavaztak, azt megteszik ők, ha akarják. Még egyszer elmondja, hogy 
bizottságuk sem az „A”, sem a „B” változatot nem fogadta el. A kérdéseket igazgató 
úrnak feltette bizottsági ülésen is, amit részben megválaszolt. A beszámolóból 
olvasható, hogy a kórházban központi irányító rendszer működik, ami lefedi a 
villanyszerelést, az asztalos, a kőműves, a festő munkákat, a vízvezetékszerelést, a 
fűtést. Ezek a szaktudású emberek rendelkezésre állnak, és ezzel kapcsolatban az 
volt a kérdése igazgató úrhoz, hogy külsős szakemberek végeznek-e olyan munkát a 
kórházban, amelyet ezek a szekemberek is ellátnak, magyarul, ilyen tevékenységre 
számlázik-e a kórház. A másik kérdése volt, hogy előfordult-e a kórházban, hogy 
főállású söfőr napközben gépkocsit vezet, éjszaka műtős ügyeletet lát el, ha igen, ez 
ütközik-e bármilyen jogszabályi előírással.  
 
 



A következő kérdés az volt, ami elhangzott a bizottsági ülésen, hogy ki volt írva egy 
orvos-igazgatói pályázat, amely nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ami 
visszavonásra került, és ha jól tudja, azóta nem került kiírásra az új orvos-igazgatói 
pályázat, és hogy ez miért nem történt meg. A beszámolóból nem derült ki az sem, 
hogy a fizioterápiás ellátást, miért külsős cég végzi a kórháznál, a kórház 
felszerelésével, ez nyereséges-e, ha nyereséges, miért nem végezheti el a kórház, 
ha már egyszer a saját dolgozóit és felszereléseit használva végzi ez a külsős cég 
ezt a munkát. Igazán ezek voltak azok a kérdések, aztán persze belecsaptak egy 
olyan dologba, ami részben egy parttalan vitát eredményezett. Akkor fogalmazta meg 
saját véleményét, hogy tartózkodik, és kíváncsi azoknak a képviselőtársainak a 
véleményére is, akik nem voltak jelen a bizottsági ülésen, mint ahogyan képviselő úr 
sem volt jelen és ennek és a válaszok tükrében kívánja meghozni a beszámolóval 
kapcsolatos döntését. Megerősíti, hogy csak azért tesz eleget ennek a kérésnek, 
mert ilyen érdeklődésre tart számot ez a téma, és nem azért, mert képviselő úr kérte 
meg rá. 
 
Polgármester megkérdezi főigazgató urat, hogy kíván-e az elhangzott kérdésekre 
válaszolni? 
 
Dr.Daher Pierre Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet főigazgató főorvosa 
elmondja, hogy tegnap a bizottsági ülésen elhangzott, hogy jó a beszámoló, de nem 
konkrét, amit alpolgármester asszony is mondott, hogy akkor mi lesz a kórházzal, a 
tulajdonnal, - ez nem igaz, végig beszélt mindenről. Világos, hogy akik jelen voltak 
tegnap az ülésen, hogy a véleményét világosan elmondta, hogy a kórházat senki 
nem szeretné bezárni, a kórház fejlesztésre vár, ezért csinálnak több pályázatot, és 
60 akárhány millió forint önrészük lesz. Ez azonnal ütközik azzal, hogy mit akarnak a 
kórházzal, és mi van a beszámolóval. Visszautasítja alpolgármester asszony által 
mondottakat, mert mindent világosan elmondott. Elhangzott, hogy külsős emberek 
végeznek munkákat a kórházban. Elmondja, hogy abban az esetben végeznek 
munkát külsősök, ha a kórházi dolgozók nem képesek ilyen munkát végezni, és ilyen 
volt, amit tegnap is említett, hogy 2005-ben a téli időszakban építették a kórházat, 
ellopták a pénzt belőle, és amit lehetett elvittek, rossz minőségű munkát végeztek, 
rossz minőségű csöveket raktak be, garancia nem volt, két évig hiába mentek jobbra-
balra és mindennap csőtörés van. Lehet jegyzőkönyvet kérni ezekről. Több száz 
méter vízvezeték cső kicserélésére ezzel a létszámmal nem képes a kórház, azért 
vontak be külsőst, hogy végezze el a munkát. Az orvosigazgatói pályázattal 
kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy 2011.07.27-én kapta a levelet, hogy vissza 
kellene vonni a pályázati kiírást, mert nem szabályos. Az nem igaz, szerinte az 
szabályos. A testület hivatkozott arra, hogy hibás, mert ez a kórház szakkórház. Meg 
kell nézni az alapító okiratot, hogy városi kórház, és most is azért harcolnak, hogy 
legyen szakkórház. A testület hozott rossz döntést, de elfogadták, mert a testület a 
munkáltató, de július 27-én, amikor megkapták a testületi döntésről a határozatot és 
29-én járt le a pályázati hatáidő, már nem lehetett visszavonni, de érvénytelenné 
nyilvánították a pályázatot. Ezekről tájékoztatta a jegyző urat. Azóta folyik a 
pályáztatás, és azóta is megbízott orvosigazgató van. A harmadik felvetésre 
elmondja, hogy minden olyan orvos, aki vállalkozóként szerződéssel dolgozik a 
szakrendelőben, a kórházban, a munka után lehet készüléket behozni, mely 
tevékenység után kell fizetni, ő úgy gondolja, hozzanak ki több milliót érő gépet, mer 
ő arra nem akar áldozni, de abból lehet kihozni pénzt, ami „biznisz” a kórháznak.  



Elmondja, hogy számára az a bosszantó dolog, hogy a beszámolóban, amelybe 
fejlesztések is szerepelnek és ez 2010 évben 210 millió forint. Úgy gondolja, hogy itt 
tükröződik a jó munka, és nem neki köszönhető, hanem az egész orvosi gárdának, a 
szakdolgozóknak. Nézzék meg, hogy az országban hány kórház zárta az évet ilyen 
összegű fejlesztéssel, mert ő egyet sem talált. Keresztbe tesznek a beszámolójának, 
de az senki nem tudta megmondani, hogy mit kérnek, csak megszavazták, hogy 
nem. Ez számára idegesítő, mert ha elmondja valaki, hogy ezt, meg azt  a pontot 
nem érti, vagy elmondja, hogy mivel nem ért egyet vele, megérti, de már az első 
alkalommal el lett utasítva a beszámoló. Újra elkészítették azok alapján, amit kért a 
testület pótolni és még sem fogadják el. Mint ahogy tegnap fogalmazta „ha van rajtad 
sapka azért, ha nincs sapka rajtad, azért verlek meg”. És ez így megy, ami 
bosszantó mindenkinek. 
 
Polgármester  megjegyzi, hogy igazgató úr az imént elmondta, hogy nem 
szakkórház az edelényi kórház, és amikor meghozta a testület a határozatát július 
29-én, úgy ahogy végrehajtották a hatarozatban foglaltakat, tehát fele részben, arra 
hivatkozva, hogy nem szakkórház. A Koch Róbert Kórház honlapján szerepel a II. 
S.O.S ralli elsősegély-nyújtó és sürgősségi betegellátó verseny 2011.09.08-ától 
09.11-ig Szendrőben. Ennek a rendezvénynek a köszöntőjéből idéz, mely a 
következő: „2007-ben megszűntek az aktív belógyászati ágyak és intézményünk 
teljes egészében pulmonológiai szakkórház lett”. Mikor nem mond igazat igazgató 
úr?  
 
Dr.Daher Pierre főigazgató főorvos szerint polgármester úr is tudja, hogy az alapító 
okirat a döntő, ha hoznak valami döntést, megnézik, hogy mi van az alapító 
okiratban, tehát ez dönt, de mint szakkórháznak értelme van, mert szakorvosok 
vannak és specialitásuk a tüdőgyógyászat. Ha az alapító okitatot tekintik és ír egy 
levelet, akkor azt az alapító okirat szerint írja, de ha beszél a tévében, akkor igen 
szakkórházként említi, hiszen speciálisan a tüdőgyógyászati ellátás benne van az 
értelmezésben. 
 
Polgármester ezen túl kéri, hogy szórólapokon és egyéb megjelenésekben 
szakkórházként szerepeljen. 
  
Dr.Daher Pierre főigazgató főorvos megjegyzi, hogy ha még igazgató lesz, ki fogja 
írni, hogy városi kórház, specialitása tüdőkórház, ha így megfelel. 
 
Polgármester nem arról van szó, hogy neki mi felel meg, és mi nem, hanem arról, 
hogy igazgató úr az egyéb fórumokon és mindenhol szakkórházként nyilatkozik a 
kórházról. Szeretné felolvasni 2011. június 28-án kelt, Dr.Kovács Gábor országos 
tüdőgyógyász szakfőorvos egyetértő levelét, amely a következőket tartalmazza: 
„Mindenekelőtt kihangsúlyozom azt, hogy a szakmai kollégium tüdőgyógyászati 
tagozata, egyetértésben a Tüdőgyógyász Kollégiumi Tanáccsal az Edelényi Koch 
Róbert Kórház és Rendelőintézetet az észak-magyarországi nagy térség III. 
progresszivitási szintű nagytérségű központjának tekinti a tüdőgyógyászati ellátás 
terén.” Tehát a szakmai kollégium is szakkórháznak tekinti, és innét jön az a 
lényeges kérdés, hogy a kórháznak vannak céljai a progresszivitási szint különböző 
lépcsőfokainak az elérésében, akkor miért egy intenzív szakorvost bízott meg az 
orvos-igazgatói feladatok ellátásával? Van a kórházban több tüdőgyógyász 
szakorvos. 



 
Dr.Daher Pierre főigazgató főorvos elmondja, hogy az az álmuk, hogy a kórház ne 
maradjon városi kórház, és mindenkinek az az érdeke, hogy lépjen „kifelé” és legyen 
regionális kórház. A térségben ezt az elképzelést mindenki támogatja.  
Tekintettel arra, hogy városi kórháznak voltak besorolva, más volt a finanszírozása, 
mert a tüdőgyógyászati kezelésekben elfelejtették besorolni a III-as progresszi-
vitásba. Tekintettel arra, hogy kedvelt személyek a szakmának, kedvelt az edelényi 
kórház a szakmánál és munkatársai, ezért támogatják őket minden fejlesztésben. Az 
ÁNTSZ-nél is azt mondták, hogy jár az edelényi kórháznak a III-as progresszivitási 
szint. Kérdésként vetődik fel, hogy ezt miért nem csinálták meg eddig? Ő ezt 
szeretné emelni. Tekintettel arra, hogy még városi kórház az edelényi és nem 
regionális, a pályázati kiírásban benne van, hogy nem muszáj speciális 
tüdőgyógyász kolléga legyen a helyettese, mert az alapító okirat szerint nem 
szakkórház. Ha szakkórház lenne, nem lehetne megbízni a jelenlegi orvosigazgatót. 
Dr.Tóth Judit, a jelenlegi megbízott orvosigazgató dolgozik éjjel-nappal, és nincs 
ilyen kollégája a kórházban és neki köszönhető minden pályázat, ami benyújtásra 
kerül, mert végighajtja. Olyan kolléganő, akinek tapasztalata van, aki nem ismer 
lehetetlent, emellett egészségügyi menedzseri végzettsége van. Polgármester úr 
ahelyett, hogy támogatná őket, inkább keresztbe tesz nekik. 
 
Virág Tamás képviselő lényegi kérdései az igazgató úrhoz a következő: 
Hogyan gazdálkodnak, nyereségesen vagy veszteségesen? Tudja igazgató úr a 
rendeltetésének megfelelően üzemeltetni a kórházat? El tudja látni zavartalanul a 
helyi, térségi feladatokat, amivel megbízta a város, a térség? 
 
Dr.Daher Pierre főigazgató főorvos elmondja, hogy 2008 márciusában bízták meg a 
kórház vezetésével, és az átadás-átvéltel megtörtént 3-4 mondatban. Előtte nem 
nézett utána, majd kinevezését követően 2-3 nap múlva utalni kellett volna pénzt, de 
sehol nem volt pénz. A kórház korábbi igazgatója átutalt minden pénzt, kivétel volt az 
a 12 millió forint, ami pályázati pénz volt. Tehát teljes egészében lenullázta a kórházi 
kasszát. Amikor odakerült, igyekeztek a kiadásokon lefaragni, és s  pénzügyi 
helyzeten javítani. 2009-ben már 29 millió forinttal zártak, majd 2010-ben 210 millió 
forinttal. Ahol probléma volt, úgy a rendelőintézetnél, mint a kórháznál, megoldották, 
meg lehet nézni mindenütt a gépparkot, mindent megvettek, amire szükség volt, 
minden gép új, új az összes gépjármű, a teherautó, tehát minden megcsinálnak és 
megvesznek, amit kérnek az SZTK-ban is. Arról szólt, hogy ha ezek után még ez 
sem jó és az ő személye a probléma, akkor felajánlja, hogy elmegy, egy feltétellel, 
hogy felejtsék el a kórház elleni támadást, mert számára a kórház az első, és ha 
személye irritálja a polgármestert és a társait, akkor feláll, de a kórház ne legyen Zrt. 
és maradjon úgy, ahogy most van, a pénz maradjon ott a kórháznál. Minden 
emberrel harcolni fog, aki a kórházat Zrt-be akarja adni. Az országban több kórház 
bajban van, az állam vállalja, hogy támogatja a kórházakat, ők szerencsés 
helyzetben vannak, mert nincsenek mínuszban. Nem tudja, hogy akkor miről van 
szó. Ha a személye nem kívánatos, akkor mondják meg. Mondják meg, hogy nem jól 
csinálja és álljon félre, ne bújjanak más mögé. Mindenhol orvoshiány van, itt helyben 
3-4, máshol ennél több, ők mindenhol kopogtattak, mentek az egyetemekre, hogy 
orvost kerítsenek, hogy több pénzt adnak. Nem azért nincs orvos és nem azért ment 
el, aki távozott, mert az ő személye összeférhetetlen. Ő a kórházban rendet szeretne 
teremteni és tudja polgármester úr, hogy rendet teremtett és négyszemközt mást 



mond. Az edelényi kórházban a munka az első, utána jöhet bármi. Nem fogadja el, 
hogy a kórházban minuszban legyen a kassza, ehhez nem adja nevét. 
Kérdésként fogalmazta meg, hogy a korábbi igazgató ideje alatt mi volt, amikor 
együtt azon dolgoztak, hogy menjen el, mert a betegek ezt, meg azt beszélték. Most 
miről van szó? Ő utiköltséget mikor vett fel? Mikor volt neki sofőrje, autója, mikor 
számolt el telefonköltséget, benzinköltséget? Ha az ember jól csinálja és lehet, hogy 
hibázik, de hibát mindenki követ el, de lehet korrigálni. Eddig ő nem követett el hibát, 
és nem adott okot, hogy támadják. Mondja meg valaki, hogy hol hibázott? Ő nagyon 
figyelt mindenre, hogy ne tudják támadni. Miről van szó akkor? A személye? 
Döntsenek akkor. 
 
Baricska Jánosné képviselő örül annak, hogy polgármester úr idézett az országos 
tüdőgyógyász szakfőorvosnak a leveléből, az is bemutatja, hogy a térségben 
mekkora nívója van az edelényi kórháznak. Az a probléma szeretné, ha megoldódna 
a jövőben olyan szinten, hogy most az SZMSZ szerint 8 oldalban lehet az 
előterjesztést megtenni, de mi történt volna abban az esetben, ha igazgató úr 
betartja és 8 oldalban írja le a beszámolóját. Felhívja polgármester úr figyelmét, hogy 
az SZMSZ-t ilyen tekintetben módosítani szükséges, és az intézmény vezetője annyi 
oldalban írja le beszámolóját, amennyiben szeretné. 
 
Polgármester  – mivel Virág Tamás képviselő úr újbói hozzászólását jelezte, 
figyelmeztette, hogy képviselő úrnak az utolsó hozzászólása az SZMSZ szerint 
ebben a napirendben. 
 
Virág Tamás képviselő: Amit igazgató úr elmondott, aszerint a kórház nyereségesen 
működik, a végrehajtja a rendeltetésében álló feladatokat, és szerinte ez az alap. 
Csabai Gyula képviselő úrhoz szólva megjegyzi, hogy nem tudja a bizottság 
véleményét így elfogadni, mert úgy érzi, hogy azok az indokok, amit felhozott arra, 
hogy miért nem szavazták meg, azok nem indokok, és azok nem minősítik érdemben 
a kórháznak a munkáját. Antal Pál képviselő úrnak megjegyzi, hogy ha elvállalta ezt 
a felelősségteljes és szakmailag is nagy felkészültséget igénylő pénzügyi bizottsági 
munkát, kötelessége a bizottság véleményét összegezni és nem úgy, hogy x-y így 
szavazott, hanem elmondani érdemben, hogy miért szavazta ellene, vagy miért 
mellette. Ezekre a kérdésekre a válaszokat nem kapta meg, de szeretné, ha 
érdemben kérdezne. Most nagyon „megtornásztatták” az egészségügyet, és örül 
annak, hogy ez a képviselő-testület alkalmas arra, hogy „megtornáztassa” igazgató 
úrékat. Szeretné javasolni a képviselőtársainak, hogy vegyék komolyan ezt a 
napirendet és szavazzák meg a beszámolót. 
 
Csabai Gyula képviselő Baricska Jánosné képviselő asszonyhoz szólva elmondja, 
hogy éppen ő volt az, aki megszavazta azt az önkorlátozó rendelkezést, hogy a 
beszámolókat milyen terjedelemben kell benyújtani a képviselő-testület elé. Jómaga 
akkor ezzel nem értett egyet, mellyel most sem ért egyet. Ő is úgy gondolja, hogy 
miért ne lehetne egy beszámolót olyan terjedelemben elkészíteni, ami teljes átfedést 
és teljes képet nyújt. 
 
Polgármester megjegyzi, hogy ez a korlátozás már nincs benne az SZMSZ-ben. 
Ezt követően a napirend felett a vitát lezárja. Összefoglalójában elmondja, hogy 
kibontakozott egy enyhe vita arról, hogy miért úgy szavaztak tegnap a bizottságok, 



ahogyan szavaztak. Elmondta ő is, hogy vannak neki is fenntartásai a 2010. évi 
beszámolóval kapcsolatban. 
Érintőlegesen szeretne néhányat elmondani, amelyek ugyanolyan lényeges feltételei 
egy intézmény működésének, mint az, hogy egy intézmény pénzügyileg jól működik-
e, vagy esetleg pénzügyi problémákkal küzd. Ugyan olyan fontos elem a Szervezeti 
és Működési Szabályzat, amelynek elkészítése az intézmény vezetőjének a 
kötelessége. Ez az összevont intézmény 2008 szeptembere óta, amióta megtörtént 
az összevonás, Szervezeti és Működési Szabályzat nélkül működött és úgy 
emlékszik, hogy idén áprilisban vagy májusban fogadta el a képviselő-testület, mely 
SZMSZ-t elég sok unszolás után kaptak meg. Gyakorlatilag nem tudják, hogy addig 
hogyan működött a kórház. Hiába mosolyognak ezen sokan, a jogszabály, a törvény 
mindenki számára kötelező. Szervezeti és Működési Szabályzat nélkül 
Magyarországon egyetlen egy intézmény sem működhet. Nyilván ebből is adódtak 
olyan dolgok, miszerint pl. az ápolási igazgató, a kórházi főnővér olyan személy volt, 
akinek ehhez nem volt megfelelő végzettsége és még van jó néhány ilyen dolog. A 
főigazgató úr előbb arról beszélt, ha ő a célpont, akkor szívesen feláll a kórház éléről. 
Szó sincs erről.  Abban az esetben, ha akár neki, akár a képviselő-testületnek 
szándéka lett volna, hogy főigazgató urat felállítsa, már régen megtették volna, mert 
meg van rá a lehetősége a képviselő-testületnek. Nem volt ilyen szándékuk, és most 
sincs ilyen szándékuk, nem erről szól ez az egész történet.  Senki nem támadja a 
kórházat ebből a képviselő-testületből, viszont ami neki nagyon komoly fejtörtést és 
problémát okozott nagyon hosszú időn keresztül főigazgató úr tevékenységében az, 
hogy nem vette tudomásul, hogy nem csinálhat azt az intézményben, amit akar. Nem 
vette tudomásul, hogy ennek a kórháznak, ennek az intézménynek ez a képviselő-
testület a fenntartója. Ez a képviselő-testület gyakorol minden jogosítvány. Ez a 
képviselő-testület a főigazgató munkáltatója, és a polgármester gyakorolja mellette 
az egyéb munkáltatói jogokat. Ezt hosszabb időn keresztül teljesen figyelmen kívül 
hagyta főigazgató úr, és ha volt bármilyen jellegű érdeklődő kérdése a kórház 
működésével kapcsolatban, azt személyes támadásnak fogta fel. Jogászok hadát 
alkalmazta rögtön, hogy válaszoljon a különböző kérdéseire.  
 
 – Közben Dr.Daher Pierre főigazgató jelezte, hogy szeretne reagálni az előbb 
elhanzottakra. - 
 
Polgármester megjegyezte, hogy nem fog már szót adni, és úgy gondolja elég 
türelmesen várt, hogy mindenki elmondhassa a véleményét, ami után bejelentette, 
hogy lezárta a vitát. A vita lezárását követően a polgármester összefoglalója zárja a 
napirendi pontot. Kéri, hogy mindenki ehhez tartsa magát. 
Az összefoglalót folytatva elmondja, hogy neki ilyen, és ehhez hasonló poblémái 
voltak az elmúlt időszakban. A kórház pénzügyi állapota tudják mindannyian, hogy 
rendben van, de nemcsak az a meghatározó az intézmény életében. Ismételten 
hangsúlyozza, hogy fontos, de nem az a meghatározó. Arra is lett volna lehetősége a 
képviselő-testületnek pl. az SZMSZ hiánya miatt, hogy fegyelmi eljárást 
kezdeményezzen főigazgató úr ellen. Tehát jogi, törvényadta lehetőségük lett volna. 
Nem éltek vele és úgy gondolja, hogy ezzel is bizonyították azt, hogy nem a 
személye ellen szól. 
 
Dr.Daher Pirre főigazgató ismételten jelzi, hogy szeretne szót kérni, mert fontos 
lenne néhány dolgot tisztázni. 
 



Polgármester  szerinte partalan vita alakulna ki, mert meg lehet magyarázni mindent, 
és ad is szót, de azt megmagyarázni, hogy annak idején miért kellett olyan 
válaszokat adni, amilyen válaszokat adott. 
 
Dr.Daher Pirre főigazgató főorvos az SZMSZ-szel kapcsolatban annyit kíván 
elmondani, hogy igaza van polgármester úrnak, hogy ha a kórház SZMSZ nélkül 
működik, de tudomása szerint addig, amíg nincs új SZMSZ, akkor a régi SZMSZ 
érvényes addig, amíg a testület el nem fogadja az újat, ezért hibát nem követtek el. 
2010-ben Ambrusics Tibor osztályvezető úrnak eljuttatott egy változatot az SZMSZ-
ről, és mivel nem jogász, de személy szerint is sok hibát talált benne, akkor kérte 
osztályvezető urat, vonják vissza, mert nem tetszik neki. Az év elején kérte az akkori 
jegyzőt, hogy segítsen az SZMSZ elkészítésében, mert ő bármit fog beadni, nem 
lesz jó. Meg kell kérdezni a korábbi jegyzőt, hogy voltak-e ilyen beszélgetések vagy 
nem. Tekintettel arra, hogy ő nem jogász, kutya kötelessége az önkormányzat 
jegyzőjének, hogy ezt megcsinálja, és kérje a kórháztól a szakmai dolgot, de nem 
volt részéről segítség. Elhangzott, hogy a kórházben nem mindenki a szakképesítése 
alapján dolgozik, de itt van pl. Korbély Györgyi Katalin, akinek nincs szakképesítése 
arra, hogy főnővér legyen, és ott van, főnővérként dolgozik. Azt kéri, hogy ne 
támadják egymást ilyenekkel, melyhez hozzáteszi, hogy szükség van Korbély 
Györgyi Katalin munkájára a belosztályon, mert össze tudja fogni a társaságot, ebből 
a meggondolásból oda nevezte ki, de azt kéri, hogy az ilyen dolgokba ne menjenek 
bele, mert nagyon sok ember, - és nemcsak az ő „embere” - van így. 
 
Polgármester  megérti azt, hogy nem mindig világosak a jogszabályoknak és a 
törvényeknek az értelmezése, éppen ezért elég sokszor tapasztalta, hogy főigazgató 
úr jogászok segítségét vette igénybe nagyon helyesen és nincs ezzel semmi baj, de 
egyet meg kell érteni, hogy olyan intézményt, amit a képviselő-testület 2008. 
augusztus 31-én alapított, az nem működhet régi SZMSZ alapján. A Koch Róbert 
Kórház régi SZMSZ-ét nem lehetett alkalmazni az új intézményre, tehát a kórház 
törvénytelenül, SZMSZ nélkül működött. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy a kórház SZMSZ-ének kidolgozása során 
mondhatják, hogy valóban egy jogértelmezési kérdés vetődött fel. Az önkormányzat 
részéről az álláspont az volt, hogy az SZMSZ elkészítéséért az intézményvezető 
felelős. Az intézmény vezetője és a jogászok arra az álláspontra helyezkedtek, és 
úgy értelmezték, hogy a fenntartónak a kötelessége kidolgozni. Továbbra is azon az 
állásponton vannak, hogy az intézményvezető feladata, ami hosszas egyeztetéseket 
követően elkészült. Minden intézményre vonatkozóan azt tartják, hogy nem a jegyző 
feladata elkészíteni az intézmény SZMSZ-ét, hanem minden esetben az intézmény- 
vezetőjé. 
 
Polgármester véleménye is az, hogy a SZMSZ elkészítése annál is inkább az 
intézmény vezetőjének a feladata, mert honnét tudná egy jegyző, hogy egy kórház 
vagy más intézmény hogyan és miként működik, ezt ott belül kell tudni, a 
főigazgatónak kell tudni. Tehát neki ilyen jellegű hiányérzete van a 2010. évi 
beszámolóval kapcsolatban, illetve az is hiányzik belőle és nincs rá utalás, hogy hány 
orvos távozott és miért távoztak. A tegnapi bizottsági ülésen a megbízott 
orvosigazgató asszony hivatkozott arra, hogy az egész országban orvoshiány van, 
és hogy Angilába, meg ide-oda mennek az orvosok. Az edelényi kórhából az elmúlt 
három évben kb. 8-9 orvos távozott, egyik sem ment külföldre dolgozni.  



Tehát annak bizonyítására, hogy eszébe sincs a főigazgató úr személyét támadni és 
esze ágában sincs ezt az egész kórházkérdést személyhez kötni, ezért ő meg fogja 
szavazni a kórház 2010. évi beszámolóját, ezzel is bizonyítva, hogy szó sincs 
ilyenről. 
Ezek után megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy ki az, aki a határozati 
javaslatok közül az „A” változatot támogatja, mellyel elfogadja a beszámolót. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
184/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a Koch Róbert Kórház és  
            Rendelőintézet 2010. évi munkájáról. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolót és azt   e l f o g a d j a. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
A döntés meghozatalát követően Korbély Györgyi Katalin képviselő kért szót. 
Polgármester a szót megadja a képviselő asszonynak. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő személyes érintettség okán megkérdezi 
főigazgató urat, hogy amikor Szendrőládról jöttek, ki volt az, aki megkérdezte az 
ÁNTSZ-től, hogy jó-e a végzettsége az osztályvezetői főnővéri álláshoz. Most miért 
állítja azt, hogy nem jó a végzettsége? Szeretné, ha főigazgató úr válaszolna a 
kérdésére.  
 
Dr.Daher Pirre főigazgató főorvos válasza, hogy pontosan emlékszik erre, de ha 
megnézik a kórházban globálisan, kinek, hol van a helye, akkor nem egy embert fel 
kellene „emelni”, hogy ő a bűnös, neki nem jó a végzettsége. Ha megérti képviselő 
asszony, azt mondta, hogy szüksége van a munkájára, a személyére és akkor is azt 
mondta, hogy ragaszkodik hozzá és mindegy a végzettség, mert tudja, hogy össze 
tudja fogni a dolgozókat. Nem akarta, hogy belemenjenek személyi kérdésekbe, de 
akkor ne emeljenek x-t és y-t. 
 
Polgármester főigazgatót félbeszakítja, melyért bocsánatot kér, és kéri, ne 
menjenek bele a vitába és úgy gondolja, hogy személyes érintettség kapcsán feltett 
kérdésre egy szavas választ lehetett volna adni. 
 
Dr.Daher Pirre főigazgató főorvos képviselő asszonynak válaszolva elmondja, hogy 
az ÁNTSZ szerint a képzettsége nem felel meg. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő válasza, hogy de megfelel, hiszen főigazgató úr 
kérdezte meg személy szerint az áthelyezésekor az ÁNTSZ-től. 



 
Dr.Daher Pirre főigazgató főorvos persze, de beiskolázták. 
 
Polgármester elmondja, hogy ő sok ok miatt nem a főigazgatónak hisz, erre meg 
van a jó oka. A képviselő asszonynak hisz, miszerint annak idején, amikor a 
szendrőládi időskorúak otthonából áthozta az edelényi kórházba, az ÁNTSZ azt a 
véleményt adta ki, hogy a végzettsége osztályvezető főnővérnek megfelel. 
Ezt követően a következő napirendre tér rá. 
 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet térítési díj ellenében igénybe 
vehető egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól szóló szabályzatának 
módosítása. 
Előadó:  főigazgató főorvos 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 190./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett el kívánja mondani, hogy a kórház azt 
tervezi a főigazgató úr kérésére, hogy 2011. október 1-jétől a kórház bizonyos 
feltételek mellett a betegektől térítési díjat kérjen. Az október 1-jei határidőt nem érti, 
mert eljuttattak részére a főigazgató főorvos által aláírt értesítést, térítési díj 
megállapításáról szóló levelet, amelyben X-Y részére 2010. 07.21-én megállapítottak 
24.800,- Ft térítési díjat.  
 
Vártás József jegyző a hozzászólások előtt arra hívja fel a figyelmet, hogy 
amennyiben személyi ügyet érintő állásfoglalásokra kerül sor, főleg az előbbiekben 
elhangzottak miatt, kér mindenkit, hogy vagy zárt napirend keretében kerüljön sor, 
vagy neveket nem említve, annonímként kezeljék ezt a témát. 
 
Dr.Tóth Judit mb. orvosigazgató a részleges térítési díjról annyit szeretne 
elmondani, hogy ez a részleges térítési díj nem kérjük, vagy nem kérjük kérdése, ez 
törvény. Az egészségügyi törvényben szerepel, hogy amennyiben a krónikus 
ellátásban a hat hónapot meghaladja a beteg ellátása és az OEP finanszírozás 
ezáltal I-es ápolási ellátásba sorolja finanszírozásilag a beteget, onnantól kezdve a 7. 
hónap első napjától kormányrendeletben rögzített 800 forint napi díj megfizetésére 
kötelezik a beteget. Ez egy kormányrendelet, korábban is életben volt, csak a kórház 
ezt nem alkalmazta. Tehát ez nem olyan kérdés, hogy akarják, nem akarják, a 
képviselő-testület megszavazza, nem szavazza meg, bevezetik, nem vezetik be. Ez 
a törvény július 1-jei hatállyal módosult, mégpedig előtte 600,- Ft/nap volt ennek a 
napi díjnak az összege, jelenleg 800 Ft/nap. Ezen felül kérhet többet a kórház, de a 
kórházuk nem kér többet. Minden környező kórházban az ápolás ellátásért több ezer 
forintot kérnek a kórházak naponta. Ezt az edelényi kórház nem tette és csak és 
kizárólag a törvényben előírt összeg megfizetését vezette be. Mivel ez törvény, nem 
szükséges a testület hozzájárulása.  



Ami miatt a testület hozzájárulását kérték, az megint csak a részlegesen térítendő 
ellátás kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy a törvény előírja azt, hogy ezért az 
intézmény külön összeget számolhat fel, ez a halottkezelés és a halattkezeléssel 
kapcsolatos hűtés díja. Mivel ebben a törvényben nem szerepel konkrét összeg és 
nem határozza meg a konkrét minimumot, amit köteles a szolgáltatást igénybevevő 
pluszként megfizetni, ezért ezt terjesztették be a testület elé, hogy ennek mennyi 
legyen az összege. Ezeket az összegeket is úgy határozták meg, hogy megnézték a 
környező kórházaknak az ilyen jellegű díjait, és ezt az összeget jóval a környező 
kórházakban kiszabott díjak alá állították be, pontosan azért, hogy minimális terhet 
rójanak a lakosokra. Tehát ez az, amihez a testület hozzájárulása, illetve elfogadása 
szükséges. Amit polgármester úr felolvasott, az a részleges térítési kötelezettségbe 
tartozó és kormányrendeletben meghatározott összeg befizetését igazoló szelvény 
volt. 
 
Polgármester elmondja, hogy neki a kórház működésével kapcsolatban ilyen és 
ehhez hasonló polblémái vannak, ugyanis Bartók Gábor gazdasági igazgató által 
készített előterjesztés első bekezdése a következőképpen szól: „A térítési díj 
ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások díjáról szóló 284/1997. 
számú kormányrendelet 1.§. (3) bekezdése előírja, hogy az egészségügyi szolgáltató 
hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra 
hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított 
térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a 
szolgáltató a fenntartó által jóváhagyott szabályzatban állapítja meg.” Igazgató 
asszony az imént azt mondta, hogy ez törvény, teljesen mindegy, hogy elfogadja-e a 
képviselő-testület vagy nem. Szó sincs erről. A törvény egyértelműen előírja a 
fenntartó jóváhagyását, amelyet a kórház részéről most kérnek október 1-jei hatállyal 
és egy betegnek VII.21-én benyújtották a térítési díj kötelezettéségről szóló számlát. 
Csupán ennyit kívánt ehhez elmondani. 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
185/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet 

térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi 
szolgáltatások térítési díjairól szóló szabályzatának 
módosítása 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és az 
alábbi határozatot hozza. 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetnél az EBtv 23/A § c) pontja alapján a 
krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után a 
felvétele hónapját követő 7. hónap első napjától 800 Ft/nap kiegészítő térítési díj, 
illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 222/A. § (1) bekezdése, 
illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal 



kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén 
követendő eljárásról szóló 24/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 15. § 
(3) bekezdése alapján a halottkezelési tevékenységért térítési díjfizetési 
kötelezettség 2011. október 1-jétől bevezetésre kerüljön, továbbá, hogy az 
intézmény térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások 
térítési díjairól szóló szabályzata 2011. október 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosuljon:  

 
„II/3. b) Kiegészít ő térítési díj megfizetésére kötelezett egészségügyi  
szolgáltatások 
Az EBtv 23/A § c) pontja alapján a krónikus fekvőbeteg-ellátásban ápolási díjjal 
finanszírozott biztosított után  a felvétele hónapját követő 7. hónap első napjától 
800 Ft/nap  kiegészítő térítési díjat köteles fizetni. 
 
Kiegészít ő térítési díj megfizetésének rendje  

A kiegészítő térítési díj összegéről minden ápolt tárgyhónap 25. napjáig értesítést 
kap, melyet minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, illetve a kórházban 
töltött utolsó napon kell megfizetni. 
A záró dokumentumokat a kórház felé történt tartozások kiegyenlítése, illetve a 
kiegyenlítés igazolása után bocsátjuk a betegek, illetőleg a hozzátartozók 
rendelkezésére.  
 
A befizetés történhet: 
 

1. Készpénzben, az intézmény pénztárában. 
• A pénztár nyitvatartási ideje: munkanapokon 8.00 – 12.00 óra, valamint 

12.30-14.30 óra között 
2. Intézmény által kibocsájtott készpénz átutalási megbízással (csekk) 
3. Banki átutalás formájában  

 
Amennyiben a kiegészítő térítési díj befizetését elmulasztják, vagy késedelmesen 

teljesítik, a díj behajtásáról az intézmény jogi úton gondoskodik.” 

 
„II/3. c) Térítési díj megfizetésére kötelezett halo ttkezelési tevékenység 
 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 222/A. § (1) bekezdése, illetve 
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos 
rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő 
eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 15. § (3) 
bekezdése alapján a halottkezelési tevékenység térítési díjai az alábbiak: 
 

1. a holttest hűtése azt a naptári napot követő 1-2 naptári napon, amely 
naptári napon a holttest eltemetésére a temetésre kötelezett engedélyt 
kapott  1.500.- Ft/nap 

2. a holttest hűtése azt a naptári napot követő 3 naptári naptól, amely naptári 
napon a holttest eltemetésére a temetésre kötelezett engedélyt kapott 
 2.500.- Ft/nap 

3. a holttest öltöztetése, mosdatása, borotválása 2.000.- Ft 
 



A befizetés történhet: 
4. készpénzben, az intézmény pénztárában. 

• A pénztár nyitvatartási ideje: munkanapokon 8.00 – 12.00 óra, valamint 
12.30-14.30 óra között 

 
Amennyiben a térítési díj befizetését elmulasztják, vagy 
késedelmesen teljesítik, a díj behajtásáról az intézmény jogi úton 
gondoskodik.” 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: főigazgató főorvos 

 
 
 
8./ Napirendi pont tárgya:  
 
HUSK/1101 hivatkozási számú, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 2007-2013. című pályázat benyújtásáról 
Előadó: főigazgató főorvos 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 191./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatnak elfogadását. 
 
Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, kb. 10-12 nappal ezelőtt 
hozta el főigazgató úr ezt a pályázatot, kérve, hogy a képviselő-testület támogassa. 
Soha egyetlen képviselő-testület sem mondta egyetlen egy intézményi pályázatra 
sem, hogy nem támogatja, tehát ezt külön kérni egyáltalán nem kellett. Az előző 
pályázatnál azért nem döntöttek, mert nem tudtak róla semmit. Úgy sem működik egy 
dolog, hogy a fenntartónak néhány óra áll rendelkezésére, hogy utána nézzen, hogy 
miről van szó. Tegnap utána járt a regionális rehebilitációs nagy pályázatnak, 
amelynek a benyújtási határideje november 30., és amelyben konzorciumként 11 
régóbeli kórház vesz részt. Természetesen összegszerűséget még nem tudtak 
mondani arra vonatkozóan, hogy az edelényi kórház ebből mennyivel fog részesedni, 
„-tól –ig” számokat mondtak, 150-300 millió forint közötti összeg az, amire az 
edelényi kórház számíthat esetleg a regionális pályázatnál. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslaténak elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 
 
 
 
 



EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
186/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  HUSK /1101 hivatkozási számú, Magyarország-Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-
2013,,című pályázat benyújtásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza: 
 
A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a fenntartásában működő 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet benyújtsa pályázatát a 
HUSK /1101 hivatkozási számú, Magyarország- Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. című projekt 
keretében. 
 
A projekt összköltsége 2 740 ezer euró, melynek önereje az 
összköltség 5 százaléka. A pályázat teljes költségére vonatkozó 
önrészt a Kórház a költségvetéséből biztosítja. A pályázat 
keretében a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet (továbbiakban 
kórház) által megvalósítani kívánt fejlesztéshez szükséges önrész 
137 ezer euró. A pályázat benyújtásához, illetve az önrész Kórház 
költségvetéséből történő biztosításához a Képviselő-testület 
hozzájárul. 
 
Amennyiben a pályázandó összeg, vagy a biztosítandó önrész 
megváltozik, a fenntartó részéről új döntés szükséges. 
 
A pályázat elkészítéséért, beadásáért a forrás biztosításáért a 
Kórház főigazgatója a felelős. 
 
Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős:  főigazgató főorvos 

 
9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az edelényi egészségügyi és szociális ellátórendszer, valamint a közétkeztetés 
átalakítása 
Előadó: főigazgató főorvos 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 192./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Baricska Jánosné  képviselő a kérdések feltevése előtt jelzi polgármester úrnak, 
hogy a kórház dolgozói részéről hárman jelezték hozzászólásukat, ezért arra kéri, 
hogy a hozzászólás lehetőségét adja meg számukra. 
Az előterjesztéssel kapcsolatos kérdése, hogy ismeri-e polgármester úr a kormány 
álláspontját a kórházak államosításával kapcsolatban?  
 



Ha ismeri, ha nem, mi indokolja, hogy azonnal a kormány intézkedésével ellentétes 
döntést terjesszen elő, úgy, hogy nem tudja részleteiben, hogy milyen lesz a 2012 évi 
finanszírozás? Biztos-e abban, hogy a Zrt-vel az OEP finanszírozási szerződést köt? 
Amennyiben nem köt, mi lesz az intézmény sorsa és hogyan fogják ellátni a 
betegeket? Miért nem szabadult meg a szociális otthontól, amikor az egyház kérte? 
A Zrt. megalakításának az egyik oka a szociális otthonnak a forráshiánya, ez az 
előterjesztésből kiderül. Hogyan gondolja az OEP finanszírozásából törvénytelenül 
kiegészíteni, illetve működtetni a szociális otthont?  Az előző napirendi pontban 
döntöttek a kórháznak a pályázatáról. Mi lesz a sorsa a pályázatnak, hiszen ha Zrt-vé 
alakul a most hozott döntés az semmis, tehát nem pályázhat a Zrt. a pályázatban 
foglaltakra. Jegyző úrhoz kérdése az, hogy a mai napi előterjesztések törvényességi 
ellenőrzését végig jegyző úr ellenőrizte, ez az egy előterjesztés az, amelyet 
Ambrusics Tibor osztályvezető ellenőrzött. Ennek mi az oka és megkérdezi, hogy 
törvényességi szempontból van-e észrevétele? 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy semmilyen különösebb oka nincs, csak 
pénteken, amikor ez az előterjesztés készült, halaszhatatlan dolga volt. Ez az 
előterjesztés készült el utoljára. Polgármester úrral egyeztetés alatt  volt, ezért nem 
tudta a törvényességi ellenjegyzést rávezetni. Természetesen nincs olyan eleme az 
előterjesztésnek, ami jogszabállyal ütközne. 
 
Virág Tamás képviselő kéri polgármester urat, hogy nevén nevezze meg, mely 
intézmények összevonását tervezi azért, hogy a napirend tárgyalása előtt tudják meg 
az intézményeknek a nevét, hogy a televíziónézők is tudják meg, hogy miről 
beszélnek. Konkrétan mutassa be polgármester úr, milyen az összevonásra tervezett 
intézények anyagi helyzete, likviditása, az intézményeknél keletkezett lehetséges 
veszteségek mértékét, okát. Ha volt ilyen, tettek-e ezen veszteségek 
megszüntetésére intézkedéseket? Milyen eredménnyel jártak ezek az intézkedések? 
Az anyagból nem derül ki, zavaros, tisztázatlan, hogy mit akar polgármester úr az 
összevonás indítványozásával. Önkormányzati tulajdont és önkormányzati 
üzemeltetést? Ez a jelenlegi helyzet, önkormányzati tulajdon, üzemeltetés 
bérbeadását? Akkor ez privatizáció, amelynek vannak negatív példái, egri, 
kazincbarcikai kórház és még sorolhatná. Ezen előterjesztés az ő értelmezése 
szerint vonatkozik arra, hogy össze akar vonni egy időskorú bentlakásos ellátást, egy 
gyermekjóléti ellátást és egy járó- és fekvőbeteg-ellátást. Ez a három teljesen 
különböző tevékenység, három különböző szervezet, melyek különböző 
költségvetéssel, különböző feladattal és különböző eredményességgel működnek. E 
közül a három szervezet közül tudomása szerint a kórház az egyedüli, amely 
nyereségesen működik, a többi intézmény működése veszteséges. Ezt a három 
intézményt, ha összevonja, akkor a kórháznak a nyereséges és jó működését is 
veszélybe sodorja. Hozzáteszi azt is, hogy a szociális otthon vonatkozásában ebben 
az évben már ez a harmadik variáció a működtetéssel kapcsolatosan. Nem volt 
sikertörténet az iskola átszervezése, a Szociális Szolgáltató Központnak az 
átszervezése sem. Miből godolja polgármester úr, hogy ez az összevonás sikeres 
lesz, vagy sikeres lehet? 
 
Polgármester : Azt gondolja, hogy képviselő úr elolvasta az előterjesztést, amiben a 
kérdéseinek a jó része meg van válaszolva. A Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet, valamint a Szociális Szolgáltató Központ Zrt-be történő 
beszervezéséről van szó az előterjesztésben.  



Tegnap a kórházban összdolgozói értekezlet volt, amelyre meghívás nélkül, de 
elment és ott is elmondta azt, hogy miért most került ide ez az előterjesztés. A 
legutolsó, munkaterv szerinti ülésük júniusban volt,  és zárójelben jegyzi meg, ha ezt 
rendkívüli ülésre hozta volna, akkor a fejét vette volna képviselő úr, hogy milyen 
alapon hoz egy ilyen horderejű döntést a rendkívüli testületi ülés elé – ezért a 
munkaterv szerinti ülésre hozta. A nyáron látott napvilágot az, miszerint a 
kormánynak az a szándéka, hogy az egészségügyi és oktatási intézményeket 
államosítani akarja. Edelény a kórház dolgozói egy részének kivételével nem akarja, 
hogy államosítsák az edelényi kórházat. Tudják nagyon jól és volt már arra példa az 
edelényi kórház életében és történetében, hogy nem az edelényi önkormányzat volt 
ennek a kórháznak az üzemeltetője, hanem a megyei önkormánmyzat. Pontosan 
ebből adódott 2006-ban az, hogy az akkori megyei önkormányzat, az akkori kormány 
szándékát betartva és végrehajtva úgy gondolta, hogy a legkisebb ellenállás elé 
megy és bezárja az edelényi kórházat. Akkor volt az a hatalmas társadalmi 
összefogás, most nem akarja felidézni, és aminek a következményeként az akkori 
képviselő-testület végtelenül bölcsen úgy döntött, hogy vegyék vissza önkormányzati 
üzemeltetésbe. Itt be is fejezhetné tulajdonképpen, mert ennyi az ok. A kórházat 
akkor tudja biztonságban, ha az edelényi önkormányzat fenntartásában működik 
tovább. Márpedig, ha önkormányzati intézményként hagyják a kórházat, akkor az 
állam államosítani fogja. Az, hogy 2012 január 1., vagy 2013. január 1. lesz, majd 
kiderül, mert nincs teljesen tisztázva. Ami biztosnak látszik, hogy 2012. január 1-jével 
a megyei fenntartású kórházak kerülnek állami kézbe. Magyarországon több tucat 
kórház működik gazdasági társaságként. A gazdasági társaságként működtetett 
kórházakat nem lehet államosítani. Ez a lényege a dolognak. Az pedig, hogy  
gazdasági formában, egy zártkörű társasági formában, vagy Kft-ben, vagy nonprofit 
Kft-ben működjön, a jövő zenéje, majd kiderül, ha odakerül ez az egész dolog és a 
képviselő-testület dönteni fog, hogy milyen formában, hiszen ez a  mai döntés semmi 
másról nem szól. Újra felolvassa azt a mondatot a tisztánlátás kedvéért a határozati 
javaslatból, hogy mire is kér felhatalmazást a képviselő-testülettől. „Tisztelt 
Képviselő-testület! Természetesen a felvázolt lehetőségek korántsem kerültek 
teljeskörűen bemutatásra, jelen pillanatban arra kéri a felhatalmazó döntést, hogy a 
gazdasági társasági formává történő átalakítás előkészületei megkezdődjenek. Ez a 
folyamat természetesen szükségessé teheti oly társasági szakjogász munkájának 
igénybevételét, aki ezen a területen jelentős tapasztalattal rendelkezik.” Baricska 
Jánosné képviselő kérdéseiből számára visszacsengenek azok, amelyeket tegnap 
igazgató asszony feltett, illetve elmondott a dolgozói értekezleten, illetve a bizottsági 
ülésen. Szó sincs arról, hogy itt a kórházzal akarják eltartatni a szociális otthont. Az 
OEP támogatásnak megvannak a szabályai. Egy gazdasági társaságban 
profitcenterenként is lehet a könyvelést végezni, amiben egyértelműen kimutatható, 
hogy melyik ágazat mennyi bevétellel és mennyi kiadással gazdálkodik, de itt még 
nem tartanak, ez még nagyon távoli. Nem akar senki fejjel menni a falnak, és nem 
személyekről szól ez az előterjesztés, mindössze arról, hogy nem szeretnék, ha az 
önkormányzat hatásköréből kikerülne ez a kórház. Most 100 %-os önkormányzati 
társaság létrehozásáról beszélnek. Tegnap azt is elmondta a kórházban tartott 
értekezleten, hogy természetesen azok a dolgozók, akik jelenleg is dolgozói ennek 
az intézménynek, a közalkalmazotti jogviszony által megszerzett előnyöket tovább 
viszik egészen nyugdíjba vonulásukig. Az is igaz, hogy az újonnan felvételre kerülő 
dolgozó, már a Munka Törvénykönyve hatálya alatti jogosítványokat fogja csak 
megkapni.  



Úgy gondolja, egyben nem kellene kételkedni, hogy a képviselő-testület a kórház, a 
dolgozók érdekeit ne tartaná maximálisan szem előtt. Szó sincs létszámleépítésről, 
nem erről szól ez a történet. Az, hogy melyik pályázat hogyan került kiírásra, meg kell 
vizsgálni egyesével, hogy ad-e lehetőséget arra, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő gazdasági társaság is pályázhat, vagy nem, de a pályázatok döntő többsége 
erre lehetőséget ad. Jelen pillanatban különösebb problémát nem lát. Viszont az is 
biztos, hogy ha azt látják menet közben, hogy bármilyen veszély fennállhat, akkor 
ettől az elhatározásuktól bármikor visszaléphetnek. Az OEP finanszírozással 
kapcsolatban említette már, hogy több tucat kórház működik gazdasági társaságként 
ebben az országban, és abban az esetben, ha az OEP a feltételesen megalakítandó 
gazdasági társasággal nem kötne szerződést, az kristálytisztán politikai döntés 
lenne, amit nem fog mentenni, annál is inkább nem, mert ezt a kórházat a szakma, a 
tüdőgyógyász szakkollégium nem személyhez köti, ezt a kórházat kiemelt 
fontosságúnak tartja országos szinten is. Ha a jelenlegi országirányítás, 
miniszterelnök úr, aki hétfőn a Parlamentben biztosította az egész társadalmat arról, 
hogy itt nem pártérdekekről és nem egyébről van szó, és azt mondta, félre kell tenni 
a pártpolitikát és a köz érdekének kell alárendelni mindent, akkor ebben a döntésben 
semmiféle veszély nincs. Ebben a döntésben akkor lehet veszély, ha valakik 
megpróbálják politikai síkra terelni, amelyről úgy gondolja, hogy nincs szó, hogy itt 
bárki politikai síkra szeretné terelni ezt a dolgot. Tehát nem tart attól, hogy az OEP 
nem köt szerződést az esetleg megalapítandó gazdasági társasággal. A dolgozók 
érdekei egy hajszálnyit sem fognak sérülni. Ha úgy látják menet közben, hogy 
bármilyen veszély fennállhat, abban az esetben a döntésüket vissza lehet vonni. 
Mielőtt szót adna főigazgató úrnak, tisztelettel köszönti a kórházból szép számmal 
jelenlévő dolgozókat, majd megkérdezi, hogy ugye, a kórházban nincs fennakadás a 
betegellátásban? 
 
Dr.Daher Pierre főigazgató főorvos válasza, hogy mindenről gondoskodtak, majd 
polgármester úr szavaira hivatkozva, hogy a kórház és a munkavállalók érdekeit 
képviseli, szerinte ezt cáfolja a tegnapi megbeszélésük, mert a 220 dolgozóból 183 
fő aláírta azt, hogy nem fogadja el polgármester úrnak ezt az előterjesztését, majd 
bemutatja az aláírás-gyűjtő ívet. Tehát szerinte kiesik az első pont, hogy nem mond 
igazat, mert nem szeretnék, ha a kórház  Zrt. formában működne. Akik nem írták alá, 
vagy nem volt az aláírásgyűjtő példányból, vagy nem voltak jelen. Garantálja, hogy 
nem fogadják el azt a dolgot, amit most próbálnak erőltetni a kórház feje fölött. 
Polgármester úr mondta, hogy lehet az első lépcső Zrt. és majd meglátják mi lesz, de 
a félelmük mindenhol, hogy a Zrt mit szeretne produkálni, az hogy nyereséget. A 
nyereséget honnan szerzi? Szerinte onnan szerzi, hogy alulképzett munkaerőt 
alkalmaz, bármikor elküldheti a régi kollégákat, hoznak helyettük másokat, tehát a 
humánerőforrást teljesen megváltoztathatja. Az nem igaz, hogy fizeti 25 év után a 
jubileumi jutalmat, fizeti a dolgozóknak a bérletet, tehát sokmindenből kiesnek a 
dolgozók. Ő nem csak orvos, hanem orvos-közgazdász és azt mondja, hogy ez a 
minta, a Zrt. megbukott már több helyen. Azt el tudja képzelni, hogy ha a Zrt-t 
kialakítják, tökmindegy, hogy kié a tulajdon. A kórházban levő pénz 200-300 millió 
forint, majd osztogatják félév, egy év alatt egymásnak. Hány igazgató, vezérigazgató 
lesz? Egy igazgató nem elég? Itt van a MISEK (Miskolci Egészségügyi Központ 
Nonprofit Kft.) példája, ahol 15-20 igazgató volt, és mit ér el a MISEK, 1,5 milliárd 
minuszt. Godolkozzanak más variációban, ha a kórház veszteséges, de itt a kórház 
nyereséges, fejlődik, akkor miért kell Zrt-ben működtetni.  



Miért kell összevonni az öregotthont, amelynek más a funkciója. Kéri a képviselőket, 
gondolják meg, mert Edelény mindig harcolt a kórházért, hiszen annak idején az 
MSZP is mit akart, most megint eladják. Az emberek röhögnek rajtuk. Korábban több 
helyen nyilatkoztak, hogy nem akarják privatizálni a kórházat. Ott, ahol jelen volt a 
Zrt. csődbe ment a kórház. Azt javasolta polgármester úrnak, hogy várjanak vele, a 
kormány folyamatosan ülésezik és szeptember végére ki fog derülni, hogy mit 
szeretne a kormány. Ő nem támogatja az önkormányzatnak olyan ötletét, amelyre 
ráfázik. Az önkormányzat működtette eddig a kórházat és nem kellett támogatnia 
pénzzel, mert nem volt rá szükség, de várják meg, hogy a kormány mit dönt, milyen 
irányba viszi a kórházakat, és majd utána visszatérnek a témára, mert ők sem 
akarják elveszíteni a kórházat és majd esetleg csináljanak Kht. vagy bármilyen 
formában, amely formában az önkormányzat képviseltetve van. Mindenkit megkér, 
hogy a döntést fontolják meg, mert a Zrt. a kórház ellen, az edelényi emberek ellen 
lenne, és ne felejtsék el, hogy az edelényi kórház nemcsak Edelényt látja el, hanem 
a térségben lakó 30 ezer embert látja el. Ebben a kérdésben nem róla és nem 
polgármester úrról van szó, hanem arról, hogy ez a térség kórháza és a Zrt-vel az 
OEP nem fog kötni szerződést úgy, mintha állami kórház lenne, és ne fussanak olyan 
irányba, amelynek nem tudják, hogy hol a vége. Ha valaki a biznisz szellemében 
gondolkodik és csak a pénzt látja, ő a kórházban nem lát pénzt, ott el kell látni a 
betegeket és erre a kórháznak legyen tartaléka. Ezt kell látni. A térségben élő 30 
ezer ember nem támogatja a polgármester úr ötletét, és a dolgozók közül 183 fő. 
Akkor miről van szó? Nem szeretnének ütközni, nem szeretnék, ha „szétvernék” a 
kórházat, korábban is harcoltak a kórházért, most is harcoljanak tovább, hogy 
megmaradjon, de most még nem látják, hogy a kormány mit fog dönteni. 
 
Polgármester : Lehet fújjolni, kifütyülni, lehet bármit csitánálni, a vélemény szabad 
arra, amit válaszolni fog az aláírásokkal kapcsolatban főigazgató úrnak. Gondolja 
valaki, hogy néhány „tökös” kórházi dolgozón kívül a döntő többség merészeli 
megtenni azt, hogy egy előre kinyomtatott névsort ne írjon alá? Nem. Biztos, hogy 
nagyon sokan vannak, akik persze, hogy aláírták, mert félnek. Főigazgató úr mondja 
meg, hogy tegnap este fél kilenc környékén miért hívta fel az egyik kórházi orvost és 
miért mondta neki, hogy most már tudom, hogy ellenem vagy, mert nem írtad alá. 
Erről szól az aláírás és semmi másról. Ennyit erről, és erről nem kíván vitát nyitni. 
Amik itt elhangzottak főigazgató úr részéről, azokkal gyakorlatilag semmi mást nem 
tesz, csak a dolgozókat félemlíti meg, azzal szemben, amiről fognak dönteni, és vagy 
igen, vagy nemleges döntést fog hozni a képviselő-testület, hogy alakítsanak-e 
gazdasági társaságot. Az előterjesztésben Zrt. van, ha ez menet közben a 
szakjogászok által ki fog derülni, hogy inkább Kft. legyen, akkor Kft-t fognak alakítani. 
Ez nem kérdés. Főigazgató úrra jellemző, hogy nagyon sokszor használ olyan 
kifijezéseket, amelyeket esetleg véletlenül nyom oda, de nagyon komoly értelmük 
van, például most azt mondta nem tudni milyen összefüggésben, hogy eladják, meg 
privatizálják a kórházat. Értse már meg mindenki, az önkormányzat 100 %-os 
tulajdonában alapítandó gazdasági társaságról beszélnek, ahol továbbra is ez a 
képviselő-testület a legfőbb döntéshozó, és majd a következő választás után a 
következő képviselő-testület lesz a legfőbb döntéshozó szerv. Arra, hogy ülésezik a 
kormány, meg várják meg mi lesz a kormány szándéka, elmondja, hogy már 
nyilvánosságra került a kormány szándéka. Itt már a törvény-tervezet végleges 
Parlament elé terjesztéséről fog dönteni a kormány a közeli napokban.  
 
 



A kormányok mennek, a kormányok jönnek, két és fél év múlva Magyarországon 
választás lesz, alakulni fog egy új kormány és lehet, hogy ugyanúgy a Fidesz fogja 
alakítani, de semmi garancia arra, és mi lesz, ha most a kormány azt mondja, hogy 
államosítsák most a kórházakat és a következő kormány azt mondja, hogy most már 
úgy sem tud beleszólni senki, mert az államé a kórház, akkor privatizálják. Akkor mit 
fognak csinálni, mert akkor már nem lesz beleszólása sem a képviselő-testületnek, 
sem senkinek. 
 
Virág Tamás képviselő polgármester úrhoz szólva, mely szerint az előbb arra 
hivatkozott, hogy a többség támogatja ezt a szándékot. Kérdése, hogy volt-e erre 
vonatkozóan felmérés a városban, a térségben, hogy a képviselő-testület elé 
terjessze ezt a szándékot, a Zrt. gondolatát. 
 
Polgármester: Az az ő joga, hogy mit terjeszt a testület elé, a többség 
vonatkozásában pedig majd ki fog derülni. 
Ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Baricska Jánosné  képviselő ismételten kéri, hogy a szakma hagy mondja el a 
véleményt. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy miért, a főigazgató úr nem a „szakma”? 
 
Baricska Jánosné  képviselő részére három fő jelezte, hogy hozzá szeretne szólni, 
kérik, hogy a képviselő-testület engedje, hogy tájékoztassa a három fő a testületet, 
mert nagy horderejű döntés, ezért képbe kell, hogy legyenek. 
 
Polgármester: Nem mondta, hogy nem. 
 
Virág Tamás képviselő azt hiszi, hogy a rossz szándék, a rossz gondolat is bűn. 
Edelény város érvényben lévő SZMSZ-e az előterjesztéseknél tartalmi 
követelményként előírja, átfogó elemzés szükséges a jelenlegi helyzetről és az elérni 
kívánt eredményekről. Egyes döntési lehetőségek, javaslatok indokolása, érvek, 
ellenérvek, hátrányok egyidejű bemutatásával történjék. Formai követelményként 
világos, áttekinthető szerkezet, közérthető, tömör megfogalmazás szükséges, 
tájékoztatás szükséges azokról a szervekről, amelyek véleményezik, tárgyalják az 
előterjesztést. Ezt írja elő az SZMSZ, amit elfogadtak nem olyan rég. Ezzel szemben 
mit lát? Az előterjesztés kidolgozatlan, általános, valahonnét egy összeollózott 
egyveleg, nem közérthető megfogalmazásokkal teli, lásd a 2. oldal második 
bekezdését, - a gazdasági társaságok vonatkozásában megalapozatlan ötletelés, 
ahol nincsenek számítások, konkrét elemzések. Nincs problémalista, nincs 
bemutatva az anyagban, hogy mi indokolja konkrétan az átszervezést. Nincsenek 
bemutatva azok a cégek, amelyeket az átszervezésbe be kívánnak vonni. A cégekről 
nincs részletes tájékoztatás, elemzés és következtetés levonása, várható 
eredmények bemutatása, amelyek alapvetően fontosak egy átszervezésnél. Az 
érvrendszer, amellyel el kívánják indítani az átszervezést, kidolgozatlan, felületes.  
 
 



Az SZMSZ-ben írottak függvényében az előterjesztés mind formailag, mind 
tartalmilag alkalmatlan az anyag megtárgyalására és a megfelelő helyes döntés 
meghozatalára. Úgy látja, hogy ezt az előterjesztést Molnár Oszkár polgármester úr 
készítette és terjesztette elő. Egyéb véleménye az anyaggal kapcsolatban 
átszervezni, hatékonyabbá tenni egy szervezetet csak akkor szoktak normális 
cégeknél, ha az a szervezet nem jól működik, veszteségesen működik. Ilyenkor 
mindig kívánt elérendő cél az, hogy azt a szervezetet gazdaságosabbá tegyék. 
Ebben az esetben az előterjesztés elhallgatja azt a tényt, hogy a kórház évek óta jól, 
kiegyensúlyozottan, nyereségesen működik. Jó a likviditása, kiváló egészségügyi 
szolgáltató nemcsak a város, hanem az egész térség számára. Fejlődőképes, ezt 
bizonyítják az utóbbi idő kezdeményezései, pályázatai, a kiváló orvosi és ápolói 
állománya. Most ezt akarják átszervezni? Ezt akarják hatékonyabbá tenni? Aki ezt a 
jól működő rendszert át akarja formálni, alakítani, bűnt, szándékos bűnt követ el, 
amelynek negatív hatása rövidtávon is, de hosszútávon mindenképpen jelentkezni 
fog. Felvetődik itt a felelősség kérdése és nemcsak az előterjesztőé, hanem a 
valamennyi képviselő-testületi tagnak a felelőssége. Budapesten ebből nagyon 
sokan már letartóztatásban vannak a privatizáció vonatkozásában több helyen. A 
polgármester úr szerint az anyagban az előnyök és a hátrányok elemzésénél a 
költségvetési intézmény vonatkozásában negatívumként említi meg, hogy az 
intézmény rugalmatlan, a közalkalmazotti viszony konzerválja az egyenlősdi 
szemléletet, kötött a létszám és a bérgazdálkodás, nincs elég ösztönző erő, hogy a 
rábízott vagyonnal jól gazdálkodjon. Az ő olvasatában a költségvetési intézmény 
biztosítja a kiszámíthatóságot, a korrektséget, a tervszerű gazdálkodást úgy a 
létszám, mint a bérgazdálkodás vonatkozásában, nem engedi a túlzásokat, mindenki 
a képzettségének és végzettségének megfelelő javadalmazásban részesül és gátja a 
mérhetetlen korrupciónak, vagy esetleges visszaéléseknek. A gazdasági társaság 
formációjáról írja, hogy az rugalmasabb rendszer, amely rendszerben – és idézi – „a 
tulajdonos az önkormányzat szándéka szerint bevonhat magántőkét”, amely  egyenlő 
a privatizációval. Polgármester Úr! El akarják adni a kórházat? Ez a mai nap az első 
lépés ezen az úton? Meg akarják azt tenni, amit megtettek Miskolcon, Egerben, 
Heves megye számos helyén, és polgármester úr ezt akarja megtenni? Polgármester 
úr mindig a kórház megmentését hangoztatta; hát ez a szándék most nem arra 
irányul. Polgármester úr a gazdasági társaság előnyeinél kiemeli, hogy ha Zrt-be 
kerül a kórház, a bértömeget vihetik magukkal a dolgozók a Zrt-be és itt 
megvalósulhat a teljesítmény-finanszírozás, igaz, zárójelben mellé teszi, hogy 
természetesen, ha lesz plusz bevételi forrás. Most gyakorlatilag azt sem tudják, hogy 
az OEP megadná-e a finanszírozást. „Hát ez kutya nagy előny.” Kiemeli, hogy 
létszámcsökkentést önkormányzati döntéssel lehet végrehajtani, illetve lehet 
dolgozót elbocsátani. Akkor minden személyi kérdést magához szeretne venni a 
városban? Minden fölött személyesen akar dönteni? Kiemeli az előterjesztésben, 
hogy a munkáltatónak a munkavállalóval szemben a felmentési lehetősége 
könnyebb lesz. Nagyon nagy előny, de kinek az előnye, mert, hogy ez nem a 
dolgozóé és a városé, az biztos. Akkor kinek az előnye? Kiemeli továbbá, hogy 
érdekeltség teremtődik. Igen, elég nagy érdekeltség, egyéni érdekeltség fog 
megteremtődni az által, ha ezt az indítványt, ami itt van, elfogadják, kutya nagy 
érdekeltség fog teremtődni az biztos. Polgármester úr a hátrányok között röviden, 
tőmondatokban elbagatelizálva hozza az átalakítás költségeit, a könyvvizsgálói díjat, 
az igazgatósági tagoknak a díját, a felügyelő bizottságnak a költségét, melyek 
viszont nagy dolgok és nem kis dolgok, ezek zsákmányhelyek, ahol lehet osztani, 
pénzt lehet kivonni a rendszerből azoknak majd, akik megkapják majd ezeket a 



helyeket. Polgármester úr jó lenne már tudomásul venni, hogy a kórház, a város nem 
a személyes ellentétek játszótere. Nem a privatizációt kell előkészíteni. Nincs arra 
szükség. Arra van szükség, hogy a fejlesztéseket, elképzeléseket ne gáncsolják, 
hanem támogassák. Elmondja, hogy felszólalásában azért fókuszált jobban a 
kórházra, mivel Edelény város és a térség életében nagyon nagy jelentőséggel bír és 
a város költségvetésének a felét teszi ki körülbelül a kórháznak a költségvetése. 
Amikor megkapta polgármester úr tervezetét a napirendi pontokról, és az 
előterjesztést, nagyon felbosszantotta magát és azon gondolkodott, hogy Edelény 
város hogy juthatott olyan mélyre, hogy ilyen komoly döntéseket, mint a kórház 
összevonása, működtetésének átalakítása, ilyen előkészületlenül és sanda 
szándékkal, tervvel készítenek elő. Hogyan juthattak oda itt Edelényben, hogy olyan 
emberek döntsenek szakmai bizottságokban milliárdokról, a várost, a térséget 
meghatározó kérdésekben, akiknek semmilyen szakmai felkészültsége, sem 
rálátása, sem előélete, sem tudása nincs, hogy mindezt átlássa és felelősséggel 
döntsön a kérdésben. Ez a kijelentés él a Humánpolitikai Bizottság tagjaira is, de 
ugyanúgy a többi bizottság tagjaira is. Hogy juthattak el oda, hogy elismert 
szaktekintélyek, orvosok, főorvosok helyett szakképzetlen emberek döntsenek, akik 
lehet, hogy jó takarítók, lehet, hogy jó ápolók, és lehet, hogy jó villanyszerelők és 
gépjárművezetők, de semmiképp nem szakemberek és ezen a területen tudatlanok. 
Hol vannak a bizottságokból az orvosok, pénzügyi szakemberek, mérnökök? Ezzel 
nem akar senkit sem megsérteni, de ez a valóság, ez a tény, és ez a felelősség 
kérdése valamennyiük részéről, hogyan állnak hozzá és sajnos nem a többség 
kérdése, mert lehet, hogy a többséget fogják produkálni hozzá, - ez a felelősség 
kérdése, a városért való felelősség kérdése. Összességében felháborító a város 
súlyponti kérdésének az ilyen jellegű kezelése és azok a szándékok, amelyek ezek 
mögött megfogalmazódnak. Ezek ellen most itt tiltakozik és kéri a testületet, hogy az 
előterjesztést ne fogadja el, utasítsa el. 
 
Polgármester megjegyzi, hogy képviselő úrnak a drámai színházban a helye. 
Érzékeltetni szeretné, hogy itt mindenfajta véleménynek, - akármilyen a véleménye a 
véleményről – helyt ad, és dupla időt engedélyezett képviselő úrnak, hogy felolvassa 
a hatalmas monológot, mellyel úgy gondolja, hatalmas népszerűségre tesz szert 
Edelényben továbbra is. A képviselők nevében és a bizottsági tagok nevében kikéri, 
hogy a Magyar Köztársaság önkormányzati, illetve választójogi törvényét így 
ledegradálja. Képviselő úr nem tudja, lövése sincs, a választásokon a 
választópolgárok megbíznak olyan embereket, akikben éppen adott időben 
megbíznak és rájuk bízzák az önkormányzat, a város feladatait. Igen, 2010 
októberében Edelény város lakossága ennek a 11 főnek szavazott bizalmat, ami által 
döntéseket hoznak a város életében. Az, hogy nem került be orvos a képviselő-
testületbe, nem tehet róla, indult, majd visszalépett az első helyről, ha jól tudja, aki itt 
ülhetne benn, meg mások is indultak, de az emberek nem így döntöttek. Virág 
Tamás képviselő úr hozzászólásának tartalmával nem kíván foglalkozni, érdektelen, 
ugyanis az a sok „hablaty”, amit elmondott képviselő úr, ez az előterjesztés nem erről 
szól. Az előbb már kifejtette, hogy ez az előterjesztés arról szól, hogy ez a kórház 
maradjon az edelényi önkormányzat mindenkori képviselő-testületének fennhatósága 
alatt, a döntés lehetősége maradjon itt Edelényben és ne az állam, vagy bárki 
döntsön a további sorsáról. Csupán ennyiről szól ez a döntés és semmi másról. 
 
 
 



Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy amikor az előterjesztést megkapta és 
elolvasta a 192-es előterjesztést, úgy érezte, hogy itt egy hibás elme van újból, 
eszmefuttatás és ráadásul az utolsó állomáshoz értek. Hogy miért mondja ezt, 
szeretne visszavetíteni polgármester úr egy éves munkájára. Az alakuló ülést 
követően a Kht-nál első manővere volt a 10 %-os létszámleépítés pénzügyi 
stabilizáció végett. Rá egy hétre, - melyet a képviselőtársai megszavaztak – egy 
újabb előterjesztés, hogy a Kht-nál egy második ügyvezetőt kell felvenni, - 
természetesen magas bérért. Nevetséges. Akkor van pénzügyi stabilizáció vagy 
nincs. Következő állomása a városi tévé volt. A városi tévé akkor Kft-ként üzemelt, 
erre vonatkozó előterjesztéseket polgármester úr megtette, amiben megmagyarázta 
a képviselő-testületnek, hogy ez a vállalkozási forma mennyire veszteséges, 
mennyire kerül többe az önkormányzatnak akkor, amikor a büdzsének nincs pénze, 
mert kell egy ügyvezető, kell egy könyvvizsgáló és vannak különböző költségek és 
csak költségvetési szervként üzemel gazdaságosan. Nyílván a valós ok itt is az volt, 
hogy a Fidesz értékeit képviselő emberektől meg kell szabadulnia. Ez volt a Kft-nél, 
ez volt a városi tévénél, majd jön a november és elérkeznek egy újabb területre, a 
finkei szociális otthon területére. Akkor a szociális otthonnál jó szakmai gárda 
üzemelt és polgármester úr, amikor még az egyház is kérte az otthonnak az 
átadását, mindent elkövetett azért, hogy ez a tárgyalás ne legyen sikeres, bár akkor 
a forráshiánya az intézménynek 60 milliós volt, de mindent elkövetett, hogy 
megszabaduljon az ottani szakmai vezetőktől. Újból eljutottak oda, hogy az ottani 
szakmai vezetést szétverte és visszahelyezett egy olyan szakmai vezetőt, akit az 
előző 8 éves ciklusban felmentett, magyarul nem kell, hogy az intézménynél 
dolgozzon, végkielégítéssel távozott, aki most visszajött. Itt is meg lehet kérdőjelezni, 
hogy mennyire tud a polgármester gazdálkodni Edelénynek a költségvetésével, ha 
ilyen lépéseket tesz. Itt még nem ér véget a dolog, jött 2008 évben az oktatási 
intézmény területe. Az oktatási intézményre vonatkozóan volt januárban vagy 
februárban egy olyan előterjesztés, hogy az összevont intézményt gyorsan 
szétszedni, hogy az összevonás nem gazdaságos, rugalmatlan, nehezen 
üzemeltethető. Van a napirendek között egy beszámoló, amelyből kiderül, hogy 
szakmailag mennyire megalapozott volt, egymásra épülő és gazdaságosabb volt a 
kivitelezése, de megint meg kell szabadulni azoktól a vezetőktől, akik a Fidesz 
értékeit képviselik, azért úgy döntött, hogy az intézményt szétszedi, és majd kiváncsi 
lesz a 2012-es költségvetésben, hogy mennyit fog a saját költségvetéséből az 
oktatási intézménybe invesztálni, mennyire lesz gazdaságosabb a mostani rendszer.  
Végezetül most eljutottak az utolsó területhez, az egészségügyhöz, a kórházhoz, 
ahol ki kell mondani, amely szintén arról szól, hogy a Fidesz értékeit képviselő 
emberektől kell megszabadulni mindenféleképpen, különböző trükkökkel, 
előterjesztésekkel, érvekkel. Most minden eszközt megtalál ahhoz, hogy Edelény 
városban ehhez az utolsó területhez, utolsó állomáshoz elérkezzen. Volna még a 
könyvtár területe, hol lehetne mit tenni, hiszen ennél a tevékenységnél a normatíva 
mindössze 20 %-át fedezi le, amelyhez az önkormányzatnak 80 %-ot hozzá kell 
tenni, de ez tabu téma, és idáig a képviselő-testület nem fog eljutni.  Tehát most a 
kórháznál tartanak. Nem javasolja, hogy egy jól üzemelő intézményt, amely 
nulszaldós, ahol fejlesztenek, ahol menedzsertípusú vezetése van, pályázatokat 
írnak, jó a külső szakemberek részéről a kórház megítélése. Olyan a kórház, 
amelyhez vétek lenne hozzányúlni. Azt mondja, hogy eszmefuttatás ez az egész, és 
most feje tetején áll egész edelény, mert minden, ami jó volt, fel van borítva. Perben 
áll a fenntartójával, a Belügyminisztériummal és akár merre megy az országban, akár 
hol van, ennyit mutatnak edelényről.  



Nem akarják elhinni, hogy a fenntartóval perben vannak. A másik dolog az, hogy 
nyilván ismerik a kormány döntését, ezért hirtelen, gyorsan a kormány ellen 
intézkedik, és úgy néz ki, hogy polgármester úrnak ez a lobbitevékenysége, tehát 
mindig örökösen szembe menni ellenségként és örökösen fejjel állni a földön. Nem 
javasolja a Zrt-t, és kéri a képviselőtársait is, hogy mérlegeljenek. Elhangzott, hogy 
az önkormányzati törvényt mindannyiuknak ismerni kell, és szeretné beolvasni, hogy 
miért is mondja ezt. Az önkormányzati törvénynek a 90. § (1) bekezdése úgy szól, 
hogy a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a 
gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. Tehát egy éves 
tevékenysége alatt nem látja a biztonságot, - természetesen a képviselő-testület 
asszisztálásával. 
 
Polgármester megjegyzi, hogy Baricska Jánosné képviselő olvasatát hallották az ő 
szempontjából. Természetesen a saját szempontjából mindenkinek igaza van. Az, 
hogy képviselő asszony nem látja a biztonságot az önkormányzat gazdálkodásában, 
mi sem cáfolja jobban, hogy minden szándék ellenére, minden keresztbetevés 
ellenére, amit ezzel az önkormányzattal másfél éve elkövetnek, minden szándék 
ellenére az önkormányzat működőképes. Az elmúlt évtizedekben, függetlenül attól, 
hogy milyen színű volt a kormány, látható az a szándék, de legalábbis az utolsó 
évtizedben látható az a szándék, hogy az önkormányzatokat arra ösztönzi a központi 
költségvetés, a kormányok, hogy találják meg, keressék meg azokat a dolgokat, 
amelyekkel a lehető legszűkösebb pénzügyi források között is legyenek képesek 
gazdálkodni. Edelény Város Önkormányzata az irányításával mindig követte, 2008-
ban, 2010-ben, 2011-ben azokat az irányokat, amelyekkel valamilyen módon a 
költségvetésben megtakarításokat tudnak elérni. 2008-ban volt az oktatási központ 
létrehozása, mely egy szükségszerű döntés volt. Arról nem tehet senki, hogy közben 
tovább romlott az önkormányzatoknak a finanszírozása, erről sem ő, sem más nem 
tehet, és nyilván nekik meg kellett találni azokat a pontokat, ahol a lehető legnagyobb 
költségcsökkentést tudják elérni. Gondol itt a gimnázium és a volt Szabó Lőrinc 
Általános Iskolára, bár azért ott az alapvető ok nem ez volt, az intézményt az egyház 
fenntartásába adták át, az alapvető ok a gimnázium végleges megmaradása volt és 
semmi más. Az egyház a gimnáziumot csak úgy vette át, ha a Szabó Lőrinc 
Általános Iskolát is megkapja. Az időskorúak szociális otthonánál azért más volt a 
helyzet, mint amit képviselő asszony elmondott. Ott folytak tárgyalások ősszel, ő nem 
vett részt egyetlen tárgyaláson sem, és volt egy heves képviselő-testületi ülés talán 
februárban, amely után gyakorlatilag az egyház visszalépett attól a szándékától, 
hogy átvegye a szociális otthont. Az, hogy miért lépett vissza, négyszemközt 
szívesen elmondja képviselő asszonynak, de annyit elárul, hogy személyi oka volt, 
amiért visszalépett az egyház a szándékától. Annak idején az időskorúak otthonából 
a főnővért nem rúghatta ki, mert intézményi dolgozót a polgármester nem rúghat ki. A 
Kht. létszámcsökkentéséről csak annyit kíván megjegyezni, hogy ott már nagyon 
régen beszéltek az ügyvezetővel arról, hogy a díjbeszedés átálljon a csekkes 
beszedésre, tehát a létszámcsökkentés ezt érintette. Az, hogy jött egy régi új 
munkatárs, az pedig annak eredménye volt, hogy gyakorlatilag az addigi vezető-
helyettes elment önként a Kht-tól és azt látta célszerűnek, hogy iedehozza. Óriási 
tévedésnek tarja képviselő asszony részéről, mert a Belügyminisztérium nem 
fenntartója az edelényi önkormányzatnak, mert arról beszélt, hogy megtámadta a 
fenntartóját. Nem támadta meg, az edelényi önkormányzat jogos pénzét követeli a 
Belügyminisztériumtól. Az a politikai ok, amiért nem fizették ki.  
 



Ennek ellenére nem „feküdt” meg az edelényi önkormányzat pénzügyileg, bár 
nagyon sokan tapsolva várták volna, amikor egyszer felhívta Virág Tamás képviselő 
úr a „Császtai Búcsú” előtt azzal, hogy polgármester úr akkor az 500 ezer forint a 
búcsúra mehet-e. Akkor azt a választ adta képviselő úrnak, hogy ismeri a 
költségvetés helyzetét, és ha kiáll az edelényi embrek elé, mint képviselő és azt 
mondja, hogy 500 ezer forintot kér a Császtai Búcsúra, akkor természetesen a 
képviselő-testület oda fogja adni, de ezt képviselő úrnak kell felvállalni politikailag, 
mert tudja, hogy milyen helyzetben van a költségvetés. Erre azt a választ kapta 
képviselő úrtól egy kissé fellélegezve, hát igen, ez a gyors halál, egy kissé kaján 
mosollyal, örömmel hallotta ezt a mondatot. Szeretné, ha ezt is tudnák az emberek, 
hogy ilyen jellegű dolgok is vannak.  
Továbbra is azt mondja, hogy majd meglátják, hogy Zrt. vagy Kft. legyen, de nem 
erről szól az előterjesztés. 
 
Virág Tamás képviselő nagyon nagy polgármester úr állóképessége, melyért nagyon 
becsüli, de ilyen hosszútávon kiénekli a szájukból a sajtot és nem a lényegre 
koncentrál. Ez a holló, a róka, a sajt kérdése, ugyanennek a szemtanúi. A bizottság 
vonatkozásában fenntartja a véleményét és azt is elmondja, hogy semmit nem tett 
meg polgármester úr azért, hogy a szakmaiságot a bizottságban megmutassa. 
Ugyanis nemcsak azok közül kell választani, akiket megválasztottak testületi tagnak, 
hanem a külső tagok intézménye pontosan arról szól, hogy hitelesítse szakmailag a 
bizottságot, pont azért vesznek be külsős tagokat, a pénzügybe szakembert, hogy 
aki nem ért a pénzügyhöz, legalább akkor segítse a tanácsával, és ha akar, egyet, 
kettőt, hármat, teljesen mindegy. Az egészségügyben még a szándékát sem látta, 
hogy polgármester úr akarta-e, hogy szakmailag megfelelő bizottságok legyenek. 
Vagy ha már külsős tagot felkér, van felsőfokú végzettsége, akkor nem a Pénzügyi 
Bizottságba kell betenni, hanem az oktatásiba, a humánpolitikai bizottságba. Na, ez 
már valamit jelente részére. A másik, mivel polgármester úr gyakorlatilag minősítette 
a hozzászólását, ami nem volt elegáns. Ő is azt mondja, hogy a polgármester úr 
mondanivalója, na az hablaty. Az a terminológia, amit itt alkalmaz, mint ilyen, hogy 
kirúgni, - milyen dolog az egy polgármestertől, hogy kirúgom a dolgozót, mert így 
fogalmazott ki lehetett volna rúgni, micsoda megfogalmazások így hivatalosan? Ezek 
azok a dolgok, ami miatt elindult a választásokon, a stílus, a módszer és a változás 
miatt indult el. A polgármester úr, ha már felhozta a „Császtai Búcsút” itt szeretné 
elmondani a valóságot. Az, ami megjelent az „Edelényi Hírek”-ben a búcsúval 
kapcsolatosan, hogy elvárta volna csak annyit, hogy köszönöm, és megjelent a „Feri” 
tollából – gondolja ő – az, hogy nem igaz, hogy az önkormányzat nem támogatta, 
mert ekkor és ekkor ennyit, meg annyit adott 2009-ben és most is, mint máskor. El 
kell, hogy mondja azt, hogy polgármester úr fővédnökséget vállalt a „Császtai Búcsú” 
fölött, és akkor, amikor megbeszélték, akkor elmondta polgármester úr, hogy fogja 
támogatni a Mága-koncertet és tulajdonképpen egy héttel a búcsú előtt, úgy mint 
most, azt mondta, hogy ne haragudj meg Tamás, ebben a helyzetben vagyunk, hogy 
nem tud adni pénzt. Egy héttel a búcsú előtt ez nem kis dolog, annak ellenér már rá 
egy félévre másfél milliók mentek el jutalmazásra, ide-oda-amoda, holott úgy 
gondolná, hogy a „Császtai Búcsú” szinte közüggyé vált, most is voltak 3-4 ezren, és 
soha nem dicsekedett el ezzel sem a választások alkalmával, hogy tett valamit a 
hegyért. A választáson polgármester úr is pozitívumként hozta ki a Császtát, Németh 
András is, de ő nem szólt róla semmit. A másik, tudott arról, hogy a képviselő-testület 
betervezett erre a rendezvényre 500 ezer forintot, és megkérdezte polgármester úrtól 
telefonon, hogy számíthatnak-e erre.  



Erre azt mondta, hogy nincs pénz, majd emlékeztette rá, hogy de hát be van 
tervezve. A válasz az volt erre, hogy nem is tudta. Szerencsére fel volt készülve, és 
voltak olyan rendes emberek, szervezetek, akik megoldották azt, hogy a „Császtai 
Búcsú” megrendezésre kerüljön. Ez a valóság, és hogy ő hogyan mosolygott a 
telefonban, nem tudja, de azt polgármester úr se tudja. No, ez a hablaty, kibeszélni a 
szájukból a sajtot, és ez az a stílus, amiért elindult vele szemben a választáson, és 
bukott igaz, illetve veszített, de szerinte nyert és nem biztos, hogy aki most nyert, az 
hosszú távon nyerni fog. Ő csak szeretné az emberek lelkiismeretét felhívni a jóra, a 
helyesre. Azt kéri, hogy máskor ne minősítse az általa elmondottakat, mert ő nem 
minősítette a polgármester úr dolgait. Az kéri, legyen úri ember. 
 
Polgármester megjegyzi, hogy képviselő úr folyamatosan minősíti az ő 
mondanivalóját. 
 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy ha már így belementek a vitába, ő is 
megvilágítja, hogyan látja a helyzetet és természetesen elfogadja majd azokat a 
szakmai érveket, indokokat, amit majd mondanak. Mielőtt neki kezdene, szeretné 
megjegyezni, hogy polgármester úr is puhul egész rendesen, hiszen az előző 
ciklusban tőle ezért már rég elvette a szót, Virág Tamás képviselő urat pedig hagyta 
végig beszélni, de ezt most tegyék félre. Baricska Jánosné képviselő asszonyhoz 
szólva, furcsállotta azt a kérdését, hogy miért nem szabadult meg a szociális 
otthontól, amikor az egyház kérte. Megkérdezi, hogy tehet fel egy önkormányzati 
képviselő ilyen kérdést, hogy miért nem szabadult meg. Azt gondolja, hogy egy 
önkormányzati képviselőnek mindig meg kell találnia a legjobb megoldást az 
intézményhálózat fenntartásához, és ő tőle, aki 12 éve tagja a képviselő-testületnek, 
ezt semmi képpen nem várná. Azt sem várja, hogy elfelejtse az elmúlt két ciklust, 
amikor olyan kérdéseket tesz fel, hogy a Fidesz értékeit képviselő emberektől meg 
kell szabadulni, és nem kíván belemenni, hogy volt ez az előző időszakban, de 
szerinte lassan eljön az az idő, amikor egy kis önvizsgálatot kellene tartani. A dolgok 
szakmai részét illetően elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen a napirend 
kapcsán nagyon sok minden elhangzott, érvek, ellenérvek, az átalakítás mellett, az 
átalakítás ellen. Tulajdonképpen ő is azt vallja, hogy ezzel a döntéssel semmi nem 
dől el. A maga részéről azt gondolja, hogyha támogat egy ilyen döntést, támogat egy 
átszervezési lehetőséget mind a konyhák, mind a kórház részéről, amely 
megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy ezt lehet-e másképp működtetni változó 
világunkban. Azért mondja ezt, mert képviselő úr, főigazgató úr is elmondta tegnap a 
bizottsági ülésen is azt, hogy a rendszer kiforratlan és tőle idézve „és vannak 
átalakítások”. Azt is látni és tudni kell, hogy míg egy héttel ezelőtt az volt a kormány 
elképzelése, hogy 2012. január 1-jétől mind a települési önkormányzatok 
fenntartásában lévő, mind a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő kórházakat 
maga alá vonja az állam, ezzel szemben két nappal ezelőtt azt hallották, hogy 2012. 
január 1-jétől csak a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő kórházakról van szó 
és nagy valószínűséggel 2013. január 1-jétől jöhetnek a települési önkormányzatok 
tulajdonában lévő kórházak is. Természetesen nem vonja kétségbe azt a munkát, 
amit a kórház dolgózói, a kórház vezetése végez annak érdekében, hogy minél 
színvonalasabb ellátást tudjanak biztosítani, és ahogy mai is, a tegnapi bizottsági 
ülésen a benyújtandó pályázatokat támogatták és támogatni is fogják az 
elkövetkezendő időszakban. 
 
 



 Azt kérné, hogy ha a kórházért megtesznek mindent, vannak olyan pályázataik, 
amiben még tudnának segíteni, és ha segítenének megköszönnék, mint ahogyan 
képviselő úr is elmondta annak idején, hogy ő lesz az első, hogy ha ebbe a városba 
pénz érkezik, azt megköszöni. Természetesen ugyanúgy csatlakozik ehhez, és ha 
pályázati támogatásban részesülnek, ő egyike lesz azoknak, aki ezt megköszöni. 
Visszatérve a kórházra és az átalakításra, a maga részéről még egyszer azt mondja, 
hogy ha kialakul egy szakértői vélemény, az asztalra kerül valami, és ez a valami 
tartalmazza azokat az előnyöket és azokat a hátrányokat is, amely az átalakítással 
jár, abban a pillanatban kell megvizsgálni, hogy ezek az előnyök és hátrányok a 
jelenleg fennálló rendszernél tudnak-e jobbat mutatni, vagy nem, és marad minden a 
régiben. Ahogy polgármester úr is és igazgató úr is elmondta, mind a kettőjüknek az 
a célja, hogy lehetőség szerint a kórház a város tulajdonában maradjon. Ahogy 
elhangzott igazgató úr részéről, hogy nem akarják elveszíteni a kórházat és nem 
személyes konfliktusról van szó. Amin nagyon sokat vitáztak, vagy „lovagoltak” 
képviselőtársai, az a Zrt. Függetlenül attól, hogy polgármester úr azt mondta, hogy 
később mivé alakul ez a történet, viszont a határozati javaslatban Zrt. van, és mivel 
képviselőként nem tehet javaslatot, ezért azt kéri polgármestr úrtól, mint 
előterjesztőtől, hogy ne Zrt-t jelöljenek meg a határozati javaslatban, hanem szóljon 
úgy a határozati javaslat, hogy a képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a 
fenntartásában működő Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, valamint a Szociális 
Szolgáltató Központ átszervezésének kidolgozásához. Ha így van, véleménye szerint 
születhet egy olyan kompromisszumos javaslat, amely az egészségügyi törvény 
végső kidolgozásáig talán időt ad ahhoz, hogy azok a szakértők, akiket felkér az 
önkormányzat, azok is megfelelően ki tudják dolgozni javaslatukat, és még egyszer 
megismétli, hogy amikor odakerülnek, akkor dől el igazán, hogy „A”-t, vagy „B”-t 
mond a képviselő-testület. Ez a javaslata, és ha polgármester úr megszavaztatja, azt 
megköszöni.  
A jelenlévő kórházi dolgozóknak szeretné kiemelni, hogy végleges döntés ebben a 
pillanatban nem születik. 
 
Polgármester természetesnek tartja, hogy képviselő úrnak a módosító indítványát a 
határozati javaslathoz be fogja nyújtani, fel fogja tenni szavazásra. Ma már elmondta 
többször, bármi lehet, az, hogy Zrt. van írva, egy dolog, ahogy legjobb a lehetőség. 
 
Baricska Jánosné Csabai Gyula képviselő úrhoz szólva személyes megszólítása 
miatt, el kívánja mondani, hogy a szociális otthon integrációval jött létre kifejezetten 
azért, hogy a súlyos forráshiánya miatt, ami a családsegítő és az öregotthonban 
kialakult, a kettőt egyesítve nyílván nullára nem lehetett realizálni. Az 
előterjesztésben, ami most benne szerepel, hogy azért kell az idősek otthonát 
beletenni, mert forráshiánya van. Kifejezetten arra mondta, hogy lett volna lehetőség 
arra, hogy az egyház átvehette volna és ettől a forráshiánytól az önkormányzat 
megszabadulhatott volna. Egyszerű matematikai számítás, 60 millió a forráshiány, ez 
havi szinen 5 millió, ez kilenc hónap alatt 45 millió forint, amit az önkormányzatnak a 
saját bevételéből ennek az intézménynek a működtetéséhez hozzá kell tennie. Tehát 
ezt az összeget fel lehetett volna másra használni. 
 
Polgármester elmondja, hogy akkor, amikor fölvetette jegyző úrnak, osztályvezető 
úrnak ezt az elképzelését, azt kérte tőlük, hogy nézzék meg, létezik-e az országban 
valahol ilyen, nézzék meg azt is, hogy bárhol, bármilyen jogszabály tiltja-e ezt a fajta 
intézmény-struktúra átalakítást. 



 Megvizsgálták, mind a ketten és azt mondták, az igaz, hogy konkrétan ilyen nincs az 
országban és Kecskeméten van valami hasonló jellegű strukturális megoldás, de 
jogszabály nem tiltja ennek a létrehozását. Tulajdonképpen így indult ez a dolog, és 
elmondta azt is, hogy a csődhelyzetet elkerülték, és azért az időskorúak otthonának 
pénzügyi helyzete a vezetőváltás óta nem azt mondja, hogy óriási mértékben, de 
folyamatosan javul, és azt is tudja, hogy a Szociális Szolgáltató Központnak csak  
időre van szükség, hogy az a „veszteség”, ami keletkezik, nullára jöjjön ki. Újra 
hangsúlyozza, csak és kizárólag arról van szó, hogy maradjon a kórház az 
önkormányzat hatáskörében.  Azok a képviselők, és azok a dolgozók, akik amellett 
érvelnek, hogy ezt nem szabad megcsinálni, azok pontosan azt szeretnék, hogy 
szabaduljanak meg a kórháztól. Nem felfogható az, hogy el fogja vinni az állam a 
kórházat? Ki fog kerülni így a hatáskörükből és nem fognak tudni beleszólni. Az, 
hogy mi az igazi szakma véleménye a kormány tervezett államosításáról a 
következőket olvassa fel – és csak a lényeget - a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal 
leveléből. „A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal felhívja a kormány figyelmét, hogy a 
Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúraátalakítás tárgyában 
készített előterjesztés újabb, immár a kilencedik kísérlet az 1989 decembere óta 
tartó, az egészségbiztosítás közvetlen, vagy közvetett privatizálására.” A Magyar 
Orvosi Kamara a következőket írja: „Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
Semmelweis Terv szerinti egészségszervezőkkel és az állami tulajdonba veendő 
kórházak fenntartói és felügyeleti jogának a központi egészségszervezőhöz 
rendelésével egy olyan közjogilag nem beágyazott és alkotmányosan nem 
megfelelően védett szerkezet jön létre, amely igen gyorssá és egyszerűvé teszi a 
teljes magyar egészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátás privatizálását. A 
társadalmi egészségbiztosítás a társadalom biztonságának legalapvetőbb 
intézménye ennek a Semmelweis Terv szerinti destabilizálása és végső soron 
privatizációra való előkészítésére súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.” Ezt írta 
a Magyar Orvosi Kamara a tervezett államosításról. Ő csak azt szeretné, hogy ne 
kerüljön ki a hatáskörükből a kórház. 
 
Virág Tamás képviselő megjegyezte, hogy az előterjesztésben nem szerepel a 
könyvvizsgálónak a véleménye, és mivel ez olyan horderejű dolog, hogy 
mindenképpen meg kellene kérdezni, hogy mi a véleménye erről a szándékról, amit 
polgármester úr előterjesztett. 
 
Polgármester : Tudomása szerint ehhez az előterjesztéshez nem kell könyvvizsgálói 
vélemény, ettől függetlenül megkéri könyvvizsgáló asszonyt, megismerve a 
történetet, hogy szíveskedjen a véleményét elmondani. 
 
Kristóf Jánosné könyvvizsgáló elmondja, hogy ma reggel kapta meg az anyagot és 
igazából nem tudta átnézni és ellenőrizni, ennélfogva magáról az anyagról nem tud 
véleményt mondani, vagy nem volna célszerű, ha véleményezné. Azt tisztázták is, 
hogy minden anyagot meg kell, hogy kapjon időben, úgy, mint a beszámoló anyagát 
a Pénzügyi Osztálytól, a többit is, de valószínű, mivel nem Edelényben lakik, nem 
kaphatta meg időben. Az anyagot nem véleményezné, magát a helyzetet az 
elhangzottakból megismerte és azt gondolja, hogy ha ezt jó néven veszi a tisztelt 
testület, polgármester úr, akkor nagyon szívesen belefolyna a munkatársaival abba a 
hatásvizsgálatba, amit esetleg igényelne a testület, illetve egy ilyen előterjesztéshez 
hasznos lenne.  
 



Azt is tudja ekzakt állapot van most országszerte, hogy nagyon sok sarkalatos 
törvény most fog megjelenni és nem tudják, hogy milyen összefüggésben kell egy 
ilyen előterjesztést látni. Mindenesetre úgy gondolja, érdemes volna bevárni a 
sarkalatos törvények megjelenését, aközben dolgozni ezen a hatásvizsgálaton 
mindenképpen érdemes volna, mert vannak tapasztalataik pozitív és negatív is és 
Edelénynek egy sajátos helyzete van, arról nem is beszélve, hogy mindig közel állt 
hozzá a kórház, mert majdnem 10 évig gazdasági igazgatóként dolgozott 
Kerepestarcsán. Azóta is szívén viseli az egészségügyet, ért is hozzá, most 
auditálnak is egészségügyben, tehát felajánlaná segítségét, de az azt jelentené, 
hogy ebben a pillanatban nem tud érdemleges választ adni, ha későbbre hetenék, 
akkor a következő testületi ülésre előkészülnének. 
 
Polgármester:  Mint azt már elmondta, ez egy elvi döntés, tehát szó sincs arról, hogy 
itt végleges döntés születik. Csabai Gyula képviselő úrnak volt egy módosító 
javaslata, amire azt mondta, hogy természetesen a maga részéről minden további 
nélkül támogatja. Az pedig számára csak megnyugtató, hogy a könyvvizsgáló 
asszony cége szívesen részt vállalna a hatástanulmány és ennek az egész dolognak 
az elkészítésében, amit majd a képviselő-testületnek végleges döntésre le fognak 
tenni. Nyilván ősszel sok minden fog történni a Parlamentben is, egyelőre azt tudják, 
amilyen híreket hallottak, és amilyen vélemények megjelentek a szakmai testületek 
részéről. Könyvvizsgáló asszony hozzászólását köszönettel vette. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy nagyon vérpezsdítő vitán vett 
részt ezen a mai délelőttön és nagy örömére szolgál. Viszont, ahogy ezt a vitát 
végighallgatta két sarkalatos pontja volt a vitának. Az egyik sarkalatos pontja a 
szakmai része, a másik pedig a személyek körül forgó kérdések. A szakmai részéhez 
tudják jól, hogy mivel ez a mostani helyzet annyire képlékeny a Parlamentben is a 
kormány elképzeléseiben, nem tudnak valójában konkrét adatokkal, tényekkel, 
elképzelésekkel, a jövőre vonatkozó stratégiáról beszélni. Ami az előterjesztés 
kapcsán szóbakerült, ez mind arra vonatkozik, hogy ha – és ahogy képviselő 
asszony is mondta – a kormány ellen dönt az edelényi képviselő-testület 
rendszeresen, akkor most azért tegyék meg, hogy a kormány ellen döntenek, mert 
nem tudják, hogy milyen kormánydöntések lesznek majd. Ehhez be kell magukat 
biztosítani azért, mert ha a kormánydöntés kapcsán hátrányos helyzetbe kerülne a 
kórház és a városi önkormányzat kapcsolata, akkor legyen már egy kicsi kapu, 
amelyen ki tudnak belőle jutni, és akkor azt mondhatják, igen, Edelény már jó előre 
kereste azokat a lehetőségeket, amelyekkel azt elkerülhetné, hogy egy újabb 
intézményét elveszítse. Ez az egyik józan gondolkodás, és ő amellett dönt, hogy ezt 
az előterjesztést el fogja fogadni. A másik része a dolognak, hogy a kormány ellen 
döntenek, ezt várja a kormány minden egyes önkormányzattól, hogy találja meg 
azokat a lehetőségeket, amelyekkel túléli ezt a mindig csak ígérgetett egy-év, két év 
gazdasági válságot, amiről senki nem tudja, hogy meddig fog tartani. Egyben 
azonban bizonyosak lehetnek, hogy ez a gazdasági válság korán nem fog 
befejeződni. Meg kell találniuk azt a formát, hogy egy intézményt ne vehessenek el a 
várostól. Márpedig, ha ez a forma az lesz, ami az előterjesztésben van, akkor 
mégicsak meg kell próbálniuk valahogyan túlélni ezt a nehéz időszakot. Ezért 
döntenek a kormány döntése ellen, ha döntenek, de azt hiszi, emberek, a lónak is 
négy lába van, mégis megbotlik, és hogy ha a kormány később másként fog dönteni, 
ám legyen, senki nem fogja firtatni, hogy a kórházzal mi lesz a továbbiakban.  



Polgármester úr nem tudja már hányszor elmondta, hogy csak az a cél, hogy a 
kórház városi kórház maradjon, az önkormányzat kezében kell, hogy maradjon. A 
szakmai részét bizonyára az orvosok, igazgató úrék tudják és ő nem is képes, nem is 
kompetens, hogy ehhez szóljon, mert ő csak bizalmat kapott a 4-es számúl választó-
kerülettől, hogy bizonyos elvi kérdésekben megbízták, hogy úgy döntsön és a 
szavazatával amellé az érv mellé álljon, amelyet úgy vesz észre, hogy az Edelény 
lakosságáért szól. Nem szakember, de ha tartja velük a kapcsolatot, és azt mondják, 
hogy ez lesz a jó, mert így látják jónak, akkor igenis az ő akaratukat képviselnie kell. 
A szakmai részhez nem tud többet hozzászólni, de a másik része a személyi kérdés. 
Itt azért meg kell állni. Sokan visszanyúltak a múltba, ő is szeretne visszanyúlni. Úgy 
ismerkedett meg Dr.Daher Pierre főigazgató úrral, hogy polgármester úr megbízta 
azzal, hogy valamilyen utat találjon afelé, hogy a két személy, - mivel tudják, hogy 
fidesz, nem fidesz, független, nem független, - tehát itt jöttek a személyes ellentétek 
és ma ezt nagyon sokat hallották, és arról volt szó, miszerint főigazgató úr azt 
mondta, hogy polgármester úr nem rólad és nem rólam van szó, hanem a kórházról. 
Most hallott főigazgató úrtól először ilyen kijelentést, ugyanis, amikor személyesen 
kezdeményezte januárban, hogy találkozzanak annak érdekében, hogy valamilyen 
közös pontot találjanak a város érdekében, a város nyugalmának érdekében, politikai 
előmenetelének érdekében. Nyilván Molnár Oszkár polgármester úr megbízásából, 
majd jöttek a kósza hírek, hogy ugyan már ezzel a kezdővel, ez egy tudatlan, kicsoda 
ez a nő. Nem ismerte senki, nem tudták, hogy ki, de polgármester úr őt bízta meg a 
főigazgató úrral történő tárgyalások megkezdésével, mert tudta, hogy őt semmilyen 
politikai, gazdasági érdek nem vezérli, mert az ország perifériáján lévő városnak a 
lehető legkisebb iskolájában tanított – most már a másikban – és nem érdekelthez 
kötődve csak a város érdekét fogja képviselni. Erre föl szembetalálta magát, ahol 
egyedül volt azon a tárgyaláson – Dr.Daher Pierre képviselő úrral, igazgató főorvos 
úrral és a saját magán ügyvédjével. Kérdezi, ha annyira tudatlan, annyira 
tájékozatlan, és annyira semmibe lehet venni a személyét, akkor miért jött igazgató 
úr a saját ügyvédjével ezekre a tárgyalásokra. Amikor polgármester úrral folytatták a 
tárgyalást, akkor úgy volt a felállás, hogy polgármester úr volt jelen, a személye, 
főigazgató úr és az ügyvédje. Ő a jogi ügyekhez sem nagyon ért, hanem csak a 
választókörzete lakóitól kapott megbízást egy bizonyos dologra. Főigazgató úr 
minden egyes beszélgetésükből azt látta, hogy polgármester úr a személyét támadja. 
Ő senkit nem akart soha támadni az biztos, soha senki személye ellen nem ment, de 
egyet látott, amikor polgármester úr megszólalt, mindig a közjó érdekében szólalt 
meg. Elmondta mindig, hogy mit várhatnak az emberek. Most ugyanazt tapasztalja a 
Fidesz és nem tudja milyen pártállású emberek részéről, mint, amikor a Katona 
József úton annak idején, hogy nem hallgatják meg a másik felet. A másik része a 
dolognak, amikor az iskolákat átszervezték többször is, és elmondta annak idején, 
amikor Grunda atyával megtörtént a beszélgetés, hogy az iskola átszervezését, az 
oktatás átszervezését nem Edelény városa találja ki, ez a kormány döntésétől függ, 
hogy mikor, milyen formát látnak leginkább megfelelőnek. Edelényben az iskolákat 
úgy menthették meg, hogy egyházi fenntartásba adták. Tulajdonképpen a következő 
a helyzet, az iskolákkal államosítás fog történni. Az államosítás pedig azt jelenti, nyílt 
titok, - és ne játszanak naív gyereket, mert nem szabad, mert veszélyes lesz, ha naív 
gyereket játszanak – hogy az államosítás után központosítani fogják az iskolákat arra 
hivatkozva, hogy kevés a tanulólétszám és be fogják zárni azokat az iskolákat, 
amelyek a periférián léteznek, mint a mi iskoláink is.  
 



Hogy most mennyi a veszteség, és mennyi a haszon abból, hogy az iskolákat 
átalakították és fenntartói váltást tettek, az majd a későbbiekben kiderül, de, hogy ha 
már annyit nyertek, hogy megmarad a gimnázium és megmarad egy erős és stabil 
általános iskola Edelényben és nem kell Boldvára járniuk, mert ők közelebb vannak 
Miskolchoz, vagy éppen Szendrőbe, akkor már nyert ügyük van az oktatásban. 
Ugyanez a helyzet a Koch Róbert Kórházzal is. Nem tudják mi fog történni a 
kórházakkal, ezt senki nem tudja, de ezt az egy kiskaput engedjék meg maguknak, 
hogy ha a kormány a törekvéseit konkretizálni fogja és az éppen arra fog irányulni, 
hogy a város elveszítse a kórházát, akkor engedjenek meg maguknak egy esélyt. Ne 
töröljék ki maguk elől azt az estélyt, azt a kivezető utat, hogy ne váljanak 
nevetségessé és az önkormányzatnak igenis két lábon kell állnia a talajon. A 
harmadik rész még mindig a személyi kérdéseknél, hogy Baricska Jánosné 
képviselőtársa többször utalt arra, hogy a Fidesz érdekeltségű intézményvezetőkkel 
történtek azok a helyzetek, amikor leváltották őket. Különösképpen érintette az 
Edelényben működő médiát. Kérdése az, hogy a médiának az a feladata, hogy 
pártérdekeket képviseljen? Hogyan lehet elképzelni azt manapság, amikor 
demokráciáról beszélnek, hogy a média valamelyik pártnak, valamilyen politikának az 
elkötelezettje? Akkor itt nagyon nagy gondok vannak az elképzeléseikben, hogy 
hogyan élik a mindennapjaikat. Megfélemlítésről beszélnek, és ahogy hallgatta, 
olyan, minta az 50-es évekbe tértek volna vissza a mai ülésen. De hogyan gondolják 
ezt Önök? Kérdezi, hogy meddig fognak még és milyen mélyre fognak még jutni, 
hogy azokat az átalakításokat, amelyeket a kormány sugall az edelényi városnak, és 
azt mondják, hogy ők süllyedtek mélyre az átalakításokban? Az egész ország, ez az 
egész helyzet, amely nem tudni már, hogy hány évtizede húzódik, ez vitt abba a 
mélységbe, amibe most belekerültek. És mit tettek? Egymás haját hajszálnként 
tépkedik ki. Miért? Mert a nagypolitika, a nagygazdaság ezt óhajtja tőlük és nem 
tudnak méltóképpen dönteni olyan fontos ügyekben, hogy legalább egyetlen egy 
esélyt adjanak saját maguknak. Miért feszülnek egymásnak, kiszúrva egymás 
szemét? 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a tegnapi napon 
megtartot bizottsági ülésen a napirendi pont kapcsán kérdések merültek fel, a kórház 
igazgató asszonya részéről, képviselők részéről, és ezekre a kérdésekre a választ 
akkor kaphatják meg, ha most ezt a napirendi pontot elfogadják. Úgy gondolja, hogy 
akkor tudnak majd érdemben erről a kérdésről vitázni és dönteni, ha kérdéseikre 
választ fognak kapni. Úgy gondolja, hogy ez a napirendi pont semmi másról nem 
szól, mint arról, hogy felkészülnek arra, - amit ma még nem tudnak – hogy milyen 
döntést fog hozni a kormány a Semmelweis Tervben. Ismerik a Magyar Orvosi 
Kamarának, az Egészségügyi Kerekasztalnak az álláspontját ez ügyben, és úgy 
gondolja, ha most előre dolgoznak és egy koncepciót kidolgoznak, - amit meglátnak 
majd, hogy jó lesz-e, vagy nem, - amit ennek függvényében tudnak és a kormány 
döntése értelmében fognak tudni úgy dönteni, hogy az Edelénynek és a kórháznak jó 
legyen. Ő meg fogja szavazni ezt a napirendet. 
 
Polgármester annyit kíván még elmondani, hogy abban az esetben, ha jól érzékeli, 
itt még nem biztos senki abban, hogy a kormány végül is milyen törvénytervezetet 
fog a Parlament elé terjeszteni. Természetesen abban az esetben, ha a kormány, 
vagy a Parlament a törvény elfogadásában választási lehetőséget ad az 
önkormányzatoknak arra, hogy választhatják azt, hogy átadják az államnak 
működtetésbe és választhatják azt, hogy megtartják maguknak, akkor természetesen 



ez okafogyottá válik, és nem fogják végigcsinálni. De most, mivel szeptember 
közepét írnak, és ha az eddigi információk alapján fog bekövetkezni az államosítás – 
és teljesen biztos, hogy államosítás – akkor nincs idő várni és el kell kezdeni a 
könyvvizsgáló asszony irodájával és a szakjogászokkal együtt megnézni, hogy 
ténylegesen milyen irányba menjenek, mi az, ami után teljesen biztonságban és 
maguknál tudhatják ezt a kórházat. Ennyiről szól az egész, semmi másról és teljesen 
mindegy, hogy ki, milyen módon próbálta felhergelni a dolgozókat, - fátylat rá, nem 
érdekes, nem erről szól a történet. 
Jelezték egészségügyi dolgozók, orvosok, hogy szeretnének hozzászólni. Ezt 
követően a szót megadja Dr.Tóth Judit megbízott orvosigazgatónak. 
 
Dr.Tóth Judit  megbízott orvosigazgató köszöni, hogy megkapták a lehetőséget, két 
kollégájával szeretnének a szakma részéről hozzászólni, hiszen olyan sokszor 
elhangzott, hogy szakmai elvek, szakmai érvek alapján ezért, vagy azért támogatják, 
vagy nem támogatják ezt az előterjesztést. Úgy gondolja, és az előterjesztésben is 
az szerepel, hogy a rendszer átalakítása során alapvető szempont, hogy szakmai 
szempontok érvényesüljenek. Ezt részéről az előterjesztés készítés során nem 
igazán tapasztalta, hogy a szakmát megkérdezték volna, vagy a szakma egyáltalán 
szerepet kaphatott volna ebben az egészben. Polgármester úr felolvasta az 
Egészsésügyi Kerekasztalnak és a Magyar Orvosi Kamarának a nyilatkozatát a 
Semmelweis Tervvel kapcsolatban. Erről azt szeretné elmondani, hogy  Éger István, 
a Magyar Orvosi Kamara elnöke személyes jó ismerőse, jóbarátjának mondhatja 
talán, és ő ebben a félelmét fogalmazta meg a Semmelweis Tervvel kapcsolatban és 
nem azt mondta ki, hogy így lesz, amennyiben így történnek a dolgok. Annak 
ellenére, hogy a Magyar Orvosi Kamara elnökének ez a szakmai véleménye, ettől 
még azok, akik a Semmelweis Tervet készítették, vagy azok, akik más véleményt 
gondolnak, még ők is a szakmát képviselik, és ők is szakmai véleményt adnak a 
dolgokhoz. Gyakorlatilag ebben az előterjesztésben, ahogyan olvasták, több fronton 
zajlott a vita és több fronton voltak összeütközések. Ő gyakorlatilag, és ahogyan 
Virág Tamás képviselő úr is elmondta, szerepel benne a tulajdonos szándéka szerint 
a magántőke bevonása. Amennyiben magántőke bevonásáról van szó, teljesen 
egyértelmű, hogy az már egy elindulás valamiféle privatizációs megoldás irányába. A 
továbbiakban szerepel benne a gazdasági társaság előnyeinek és hátrányainak 
elemzése kapcsán, hogy a Kjt-nél létszámcsökkentést csak önkormányzati döntéssel 
lehet végrehajtani. Az Mt. ezzel szemben a munkáltatóknak a munkavállalóval 
szembeni felmentési lehetősége könnyebb lesz. Ez, mint előny szerepel benn. Ennél 
megintcsak úgy gondolja, hogy elég masszívan érinti a dolgozókat, hiszen itt 
előnyként ítélik meg azt, hogy létszámot lehet csökkenteni, bárkit, bármikor el lehet 
bocsátani és gyakorlatilag annak ott van a lehetősége az Mt. szerint. 
 
Polgármester közbe szól, és elnézést kér orvos-igazgató asszonytól, meg fogja 
hallgatni, de arra szeretné kérni, mivel 3-4 óra hossza folyik – véleménye szerint – 
egy elég korrekt és tisztességes vita és már itt nagyon sok minden elhangzott, de 
úgy gondolja, hogy akinek jó a hallása és akar mindent tényszerűen hallani, az most 
nem kezdi el ezeket a dolgokat újra, amiről szó sincs. Csak erre szeretné kérni 
orvos-igazgató asszonyt. 
 
Dr.Tóth Judit  megbízott orvosigazgató azt kéri, hogy ne menjenek a 
személyeskedésekbe, ő úgy gondolja, hogy polgármester úrnak megadta a 
tiszteletet, ezt talán ő is kérheti. 



Itt nem arról van szó, hogy valamit is ismételni szándékozik, hanem arról van szó, 
hogy valamire rá szeretne világítani, kiemelni pontosan a dolgozók nevében, és a 
dolgozók aggályait szeretné megfogalmazni ezekkel kapcsolatban. Pontosan itt van 
az és rátérni arra, amit polgármester úr mondott, hogy a Kjt. előnyeinél úgy 
gondolják, hogy amennyiben gazdasági társaság formájában üzemelne tovább az 
intézmény, ezt minden dolgozónak nyugdíjáig gyakorlatilag biztosítják, akik jelenleg a 
Kjt. hatálya alatt vannak. Beszéltek itt esetleges kormányváltásról, ennek a 
félelméről, viszont bennük az a félelem van meg, hogy ha ezt a szerződést a jelenlegi 
önkormányzattal, polgármester úrral, a jelenlegi felállásban köti meg az intézmény, 
akkor mi a garancia arra, hogy ha itt változás történik, más lesz a testület, más lesz a 
polgármester, mi a garancia arra, hogy ezt a következő regnáló testület is fenn fogja 
tartani, hiszen abszolút az a tapasztalat Magyarországon, hogy ha jön egy új gárda, 
egy új intézmény, az első dolga felülvizsgálni a szerződéseket és azokat esetleg 
módosítani, akár semmissé is tenni. Ő ezt a részt csak és kizárólag ebből a 
szempontból szerette volna kiemelni. A másik része, és alpolgármester asszony is 
elmondta, hogy gyakorlatilag Edelény szempontjából szeretnének jól dönteni, de 
csak azt nem érti, hogy ha most döntenek gazdasági társaságról, illetve most 
döntenek ennek az elindításáról, kivizsgálásáról, konkrétan 1,4 milliárd forint 
támogatástól esik el Edelény városa és a városi kórház. Ezek azok a pályázatok, 
amelyek jelenleg zajlanak, amit a jelenlegi felállású intézménnyel, a jelenlegi OEP 
szerződéssel és ÁNTSZ engedéllyel rendelkező intézmény fog megkötni. Például Zrt. 
formájában ezek a pályázatok egy az egyben nem működhetnek, ezekre a 
pályázatokra – amelyek most folynak – Zrt. nem pályázhat. Azt nem érti, hogy itt azt 
mondják, hogy menjenek szembe a kormánnyal, abszolút megérti, ő pártfüggetlen, 
de az, hogy menjenek szembe a kormánnyal azért, mert hogy legyen egy kiskapu, és 
hogy a ló is a négy lábával is megbotolhat, de miért kell szemellenzőt felrakva egy az 
egyben fejetlenül belerohanni a szakadékba. Azt mondja, hogy itt egy picikét 
átgondoltabban kellene ezt az egész dolgot szemlélni, mert vannak pontosan a 
szakmai sajátosságaiból, a szakma finanszírozásából, a finanszírozás egyediségéből 
eredendő olyan dolgok, ami miatt ez egy picit úgy gondolja jóval több előkészítést és 
jóval több átgondolást, előzetes megbeszélést igényelne. Szeretne még egy dolgot 
mondani polgármester úrnak és a testületnek, hogy olyan szigorúak voltak a 
kórházhoz, a 34 oldalas beszámolójukat nem fogadták el, további kiegészítéseket 
kértek. Olyan szigorúak voltak hozzájuk akkor, amikor benyújtották az első kérésüket 
arról, hogy a rehabilitációs pályázathoz az önrészt hagy biztosíthassa saját magának 
az intézmény, és hagy pályázhasson arra az 500, vagy 400 millió forint összegre. 
Gyakorlatilag azt mondták, hogy nem úgy tették meg a beadványt, meg nem 
értesítettek senkit, ezért rendkívüli testületi ülés kellett arra, hogy megszavazzák. 
Olyan szigorúak voltak, amikor az orvosigazgatói pályázat kiírására került sor, hogy 
gyakorlatilag a törvénynek megfelelőlen került kiírásra, mégis csak azért, mert 
egyetlen egy mondat nem ott szerepelt, annak ellenére, hogy teljesen egyértelmű, 
hogy a törvény szavaival ellentmondásosan kinevezni senkit nem lehet, mégis azt 
kérték, hogy ezt vonják vissza, bár a visszavonást fizikai dolgok miatt nem lehetett 
teljesíteni, de ennek ellenére ők ezt semmissé nyilvánították. Tehát olyan szigorúak 
voltak hozzájuk. Ebben a határozati javaslatban az szerepel, hogy Zrt-ben történő 
működtetés koncepciójának a kidolgozásához kér elvi hozzájárulást az előterjesztést 
készítő. Nem érti, mert az teljesen egyértelmű, hogy Zrt. és mindenféle kidolgozás, 
hatástanulmány és mindenféle dolog nélkül látszik, hogy a Zrt. a jelenlegi helyzetben 
sokkal hátrányosabb koncepciót jelent, mint a jelenlegi felállása a kórháznak.  



Továbbá az is elhangzott, hogy ha a kormány változik, természetesen nem kell ezt a 
továbbiakban folytani, de ha ezt elkezdik, annak vannak költségei és nem kis 
költségei, szakértői díjak, egyéb hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmá-
nyok, stb. Tehát ez azt jelenti, hogy jó előre rohannak a dolgoknak és ezeket a 
költségeket belefektetik egy olyan dologba, ami lehet, hogy fölösleges. Nem kéne 
egy kicsit várni, jobban előkészíteni a háttérben és akkor, amikor valóssá válik a 
félelmük, akkor esetleg kicsit megfontoltabban, több tapasztalattal és több információ 
után döntenének? 
 
Dr.Daher Pierre  főigazgató főorvos egy-két szót kér, mielőtt folytatják. Az előbb 
lehülyézte a kolléganőt, azt mondta az előbb, hogy hülye, a mikrofon be volt 
kapcsolva. Tessék elnézést kérni a kolléganőtől. 
 
Polgármester elnézést kér. 
 
Dr.Daher Pierre  főigazgató főorvos elnézést kér, de igazgató nő orvosi diplomával 
rendelkezik, nem általános iskolával. 
 
Polgármester ezt követően szót ad Dr.Papp Dezső főorvosnak. 
 
Dr.Papp Dezs ő főorvos elmondja, hogy 31 éve dolgozik az edelényi kórházban. A 
kórházban dolgozó orvosok közül kb. 80 %-ának véleményét jött tolmácsolni. A fenti 
előterjesztés az intézmény orvosaival semmilyen módon nem került ismertetésre. Ők 
azonban a Zrt-ben működő kórházak orvosaival elég széleskörű kapcsolatot 
tartanak, kongresszusokon, itt-ott-amott beszélgetésekre kerül sor, nagyon részletes 
információkkal rendelkeznek arról, hogy ezek az intézmények hogyan mentek tönkre, 
hogyan váltak működésképtelenné, hogy oszlottak fel osztályok. Nem akar csak a 
legközelebbi egri intézményre utalni, ahonnan több osztályvezető főorvos jó barátja  
ment el, osztályokat zártak be, és elképesztő helyzet alakult ki pedig annak a cégnek 
voltak alternatív lehetőségei miután több kórház volt a tulajdonában és élve a 
kórházak közötti orvosokkal való sakkozásának jogával, az orvoskat oda küldték, 
ahol nem volt ellátó orvos, ha tetszett az illetőnek, ha nem. Az általa képviselt 
orvosok véleményét képviseli, mely szerint nem kívánnak Zrt-t, és nem értik, meg 
vannak döbbenve az ötleten is, hogy miért kell egy jól működő kórházat összevonni 
más intézményekkel, amelyeknek ellátási feladata teljesen más. Ezen tény előtt 
teljesen megdöbbenve állnak, és ezzel természetesen nem értenek egyet, oly 
annyira nem, és most utal arra, hogy a testület szándéknyilatkozatot akar elfogadni a 
jövőre vonatkozóan, akkor ő ugyanígy szándéknyilatkozatot tesz, hogy ha gazdasági 
társaság formájában fogják működtetni a kórházat, akkor az orvosok 80 %-a el fog 
menni az edelényi kórházból. 
 
Dr.Bartos Ágnes  osztályvezető főorvos elmondja, hogy tüdőgyógyász onkológus 
szakvizsgával is rendelkezik és regionális szakfőorvosként is segíti az intézet 
működését. Ő érzelmi oldala felől szeretné megközelíteni a dolgokat, hiszen a 
szakmai érvek, a jogi és gazdasági érvek már elhangzottak. A kórházban 22 éve 
dolgozik, nagyon szereti a munkáját, a kollégái többségét és egészen, az utóbbi 
néhány évet leszámítva, jól is érezte magát a kórházban. Nem politizált úgy, mint 
ahogy a szó szoros értelmében veszik, mert a politika az nagyon forgandó, a 
politikába nagyon sok minden belefér, és úgy gondolta, a betegellátásra koncentrál. 



Természetesen meghallja a politikai sugallatokat, van, amivel egyetért, van, amivel 
kevésbé, de úgy gondolja, hogy valahol a szakmaisága elértéktelenedett, mert 
polgármester úr is azt mondta, hogy ők nem képviselik a szakmát, nincsenek a 
szakma toppján, és kételyei támadtak abban, hogy biztosítják-e a betegellátást 
minden körülmények között, akár a mai napon is. Tehát többször adott már hangot 
kételyeinek akár levél formájában, akár ma a nyilvánosság előtt is, hogy kételyei 
vannak abban, hogy megfelelően látják-e el szakmailag a munkájukat, hiszen nem ők 
az igazi szakma. Az igazi szakma levelét felolvasta. Ezzel eléggé a lelkébe gázolt, és 
mivel az orvosi titoktartás kötelezi, nyilván személyeket nem tud említeni, de azt 
hiszi, hogy azok vannak kevesebben ebben a teremben is, és talán Edelényben is, 
akiknek saját maguknak, vagy a hozzátartozójuknak nem volt szükségük a 
munkájukra, az ő segítségükre. Tehát náluk nem több hónapos előjegyzéssel, nem 
úgy, hogy leteszik a telefont, mert nem érnek rá, nem úgy, hogy bármikor, este, 
amikor otthon hívják, vagy szombaton, vagy vasárnap hívják, akkor sem az van, 
hogy nem segítenek, akár pártállástól, akár bőrszíntől függetlenül. Ha ezt tették 
volna, a kórházat már régen bezárták volna, hiszen ha a lakosság megoszlását 
tekintik, akkor igencsak kevés betegen múlna a kórháznak a működése. Úgy 
gondolja, hogy aki őt ismeri, az úgy ismeri, hogy mindegy, hogy milyen pártállású, 
mindegy hogy milyen bőrszínű, tiszta, vagy piszkos, büdös vagy jó illatú, tehát 
minden beteget egyenlően kezel, és ezt megtette az itt ülőkkel is, és azok 
hozzátartozóival is. Eléggé sértve érzi magát itt a testület és a város előtt, hogy 
ennyire le lettek degradálva. Ettől függetlenül még mindig azt mondja, hogy nagyon 
sok csatán mentek már keresztül, volt már igazgatóváltás, amit nem részletezne, 
hogy egyetértettek-e, vagy sem, hogy szakmai elvek alapján történt, vagy nem, és 
most megint szakmaiságra hivatkozva, meg jó szándékra hivatkozva próbálják az 
ellenkezőjét tenni. Ha ez még szándékként is felmerül az önkormányzatban, akkor ő 
a saját nevében és az orvosok háromnegyed részének a nevében tudja nyilatkozni, 
hogy aznap teszik le, és ha szükséges, már most letétbe helyezik a lemondásukat. 
Ennek tudatában döntsön mindenki, és vállalja ennek a következményét Edelény 
lakossága és a betegek előtt is. 
 
 
Polgármester – mivel több hozzászólás nincs – a napirend felett a vitát lezárja. 
Főorvos asszonyhoz szólva megjegyzi, hogy a kérdése nem kétely volt, csupán egy 
kérdés. Azt gondolja, hogy a polgármestertől jogosan elvárható, hogy az 
önkormányzat intézményétől információt kérjen, főleg ha ez egészségügyi gyógyító 
intézmény, akkor pedig megkérdezze, hiszen nem egy, nem két orvos van jelen itt a 
kórházból, és megkérdezze azt, mert biztos akar abban lenni, mint ahogy a 
képviselő-testületnek is biztosnak kell lennie abban, hogy annak ellenére a 
kórházban rendben folyik-e a mai napon is a gyógyító, egészségmegőrző munka. 
Erre a felvetésre mindössze ennyit kívánt válaszolni. Dr.Papp Dezső főorvos úrhoz, 
és orvosigazgató asszonyhoz szólva, megjegyzi, hogy akkor azért szakította félbe és 
azért kérte, hogy ne beszéljen olyan dolgokról, amit ezen a napon tizenötször 
elmondtak, átbeszéltek, hogy nem arról van szó. Csabai Gyula képviselő úr javasolt 
egy módosító indítványt, amit fel fog tenni szavazásra és nem Zrt. lesz a határozati 
javaslatban. Azok a zártkörűen működő részvénytársaságok, amelyekről beszélt 
főorvos úr, mind kizárólag magántulajdonban lévő, magántőkén alapuló 
részvénytársaságok. Amit szeretnének, egy gazdasági társaságot ez az 
önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság. Ilyen szempontból 
semmi nem változik.  



Azt értsék meg végre, hogy jelen pillanatban a tudásuk, az információjuk szerint az 
állam államosítani akarja a kórházakat, és ezt szeretnék elkerülni, hogy ezt a 
kórházat ugyanúgy, mint a Szombathely-i Markhot Ferenc Kórházat – és még 
sorolhatná, mert az országban sok-sok gazdasági társaságként működő kórházat 
nem tudja államosítani. Ennyi mindössze ennek az előterjesztésnek a lényege és ez 
egy előkészület arra, hogyha megtörténik, akkor legyen lehetőségük. Azt is elmondta 
világosan és érthetően, ha kiderület a parlamenti vitában a törvény elfogadásakor, 
hogy választási lehetőséget fog nyújtani a törvény az önkormányzatoknak, akkor 
vissza fognak lépni, mert akkor nem akarnak más formát, és ha választási lehetőség 
lesz, hogy maradhat az edelényi önkormányzat működtetésében ez az intézmény.  
Ezt követően előterjesztőként felteszi a következő módosítást a határozati javaslat 1./ 
pontjához, mely a következő: A képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a 
fenntartásában működő Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, valamint a Szociális 
Szolgáltató Központ gazdasági társasági formában történő működtetéséről szóló 
koncepció kidolgozásához. 
 
Képviseselő-testület a módosító javaslatot 8 igen, 3 nem szavazattal elfogadta. 
 
Polgármester  módosító javaslat továbbá, - mivel elírás történt a határidőben, - 
javasolja 2011. december 14-re módosítani. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 8 igen, 3 nem szavazattal elfogadta 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület 7 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
187/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Az edelényi egészségügyi és szociális ellátórendszer, 

valamint a közétkeztetés átalakítása 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta „Az edelényi egészségügyi és szociális 
ellátórendszer, valamint a közétkeztetés átalakítás a” 
tárgyában készült előterjesztést, s következőket határozza: 

 
                     1./ A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja a fenntartásában  

működő Koch Róbert Kórház    és Rendelőintézet, valamint a 
Szociális  Szolgáltató Központ  gazdasági    társasági formában   
történő működtetéséről szóló koncepció kidolgozá- 
sához. 
 

2./ A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adja, hogy a  
    fenntartásában működő intézmények konyháinak egy  
    gazdasági társaságba történő összevonásának koncepciója    
    kidolgozásra kerüljön. 



 
3./ A Képviselőtestület hozzájárul, hogy a tervezetek  
     kidolgozásához külső szakemberek bevonásával kerüljön sor. 

 
Határidő: 2011. december 14. 
Felelős: polgármester 

 
Dr.Daher Pierre  főigazgató főorvos erről az egészről azt lehet mondani, hogy 
meghallgatták őket, a véleményüket elfogadták, a 183 aláírást elfogadták, az orvosi 
gárda véleményét elfogadták. Le a kalappal, de nem tud mást mondani, hogy 
diktatúra folyik Edelény városában. Polgármester úr nem tud koncepciót kialakítani, 
nem tud kompromisszumot kötni senkivel. Ez a város tönkre fog menni, melyért 
polgármester úr lesz a felelős és a helyébe lemondana. 
 
(Baricska Jánosné és Virág Tamás képviselők az ülésről távoztak, így a jelenlévő 
képviselők létszáma 9 fő.) 
 
10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Napközi-otthonos Óvoda 2010-2011. évi munkájáról 
Előadó: Hernádi Attiláné  
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 193./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
188/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Beszámoló az Edelényi Gimnázium, Szakképző és 
           Általános Iskola,   Alapfokú    Művészetoktatási  
           Intézmény és  Napköziotthonos Óvoda 2010-2011. 
           évi munkájáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Gimnázium, Szakképző és 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Napközi-otthonos Óvoda 2010-2011. évi munkájáról         
szóló beszámolót, s azt    e l f o g a d j a.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 



11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Általános Iskola igazgatója kötelező óraszámának megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 194./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
189/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Borsodi Általános Iskola igazgatója kötelező 

óraszámának megállapításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi 
Általános Iskola igazgatójának a kötelező óraszámát 2011/2012. 
tanévben heti 4 órában állapítja meg. 
 
Az Önkormányzat a Borsodi Általános Iskola részére az óraszám 
csökkenéséből eredő többletköltséghez támogatást nem biztosít . 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester, intézményvezető 

 
 
12./ Napirendi pont tárgya:  
 
Közoktatási Megállapodások módosításáról és „Megállapodás használati jog 
bejegyzésére” jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 195./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester az egyház kérésére módosító javaslatot tesz az előterjesztés 
határozati javaslatához. Javasolja, hogy a határozati javaslat II. 6.pontjának 
szövegtartalma helyébe a következő szöveg lépjen: 



„A Közoktatási Megállapodás” 10. naptjának szövegtartalma helyébe a következő 
szöveg kerül: „Az intézménybe járó iskolások száma 672 fő (+ 10 fő magántanuló 
saját kérésre). Az intézmnyben dolgozó pedagógus alkalmazottak száma: 35 fő. Az 
intézményben dolgozó nem pedagógus alkalmazottak száma: 7 fő. „ A határozati 
javaslat III. 6. pontjának szövegtartalma helyébe a következő szöveg lép:  
„A Közoktatási Megállapodás 9. pontjának szövegtartalma helyébe az alábbi szöveg 
kerül: 
Az intézménybe járó középiskolások száma: 247 fő. 
Digitális középiskolába járó tanulók száma: 65 fő. 
Az intézményben dolgozó pedagógus alkalmazottak száma: 31 fő. 
Az intézményben dolgozó nem pedagógus alkalmazottak száma: 7 fő.” 
 
A módosító javaslatokat szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosításokkal együtt – 9 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
190/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Közoktatási Megállapodások módosításáról és  
            „Megállapodás használati jog bejegyzésére”   
            jóváhagyásáról 

I. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Apostoli 
Exarchátus és Edelény Város Önkormányzat között a használati jog 
bejegyzéséről szóló “Megállapodás”-t a határozat 1. számú mellékleteként 
jóváhagyja. 

 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „Megállapodás” 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

II. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 101/2011. (V.30.) 
számú határozat 2. számú mellékleteként jóváhagyott, az általános iskolára 
vonatkozó Közoktatási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja, illetve 
kiegészíti: 

 
1. A Közoktatási Megállapodás 23. b) pontjának szövegtartalma helyébe a 

következő rendelkezés lép: 



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

 
2. A Közoktatási Megállapodás 20. a) pontjának szövegtartalma helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„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 és az épületjegyzéket a 3. számú melléklet tartalmazza), a 
„Megállapodás használati jog bejegyzésére” szerződésben foglaltak 
szerint 
Helyrajzi szám: 1193/4 
Cím: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b.” 

 
3. A Közoktatási Megállapodáshoz 4. számú mellékletként csatolásra kerül a 

jelen határozat 2. számú mellékletét képező az „Ingatlanon található és az 
Ingatlan rendeltetésszerű működéséhez, valamint az Intézmény 
működtetéséhez szükséges ingóságok, eszközök, épülettartozékok és 
felszerelések” jegyzéke. 

 
4. A Közoktatási Megállapodáshoz 5. számú mellékletként csatolásra kerül a 

jelen határozat 3. számú mellékletét képező „Jegyzőkönyv az átadás-
átvételről” 

 
5. A Közoktatási Megállapodás 2. számú mellékletéből a határozatlan időre 

kinevezett pedagógusok táblázatban 26. sorszámú Szárnya Ákosné, illetve 
a 16. sorszámú Kiss Jánosné,  
valamint a technikai dolgozók táblázatban 4. sorszámú Nagy Józsefné 
törlésre kerül. 
 

6. A Közoktatási Megállapodás 10. pontjának szövegtartalma helyébe az 
alábbi szöveg kerül: 
„Az Intézménybe járó iskolások száma: 672 fő (+ 10 fő magántanuló saját 
kérésre. 
Az Intézményben dolgozó pedagógus alkalmazottak száma: 35 fő 
Az Intézményben dolgozó nem pedagógus alkalmazottak száma: 7 fő”  
 

7. A Közoktatási Megállapodás 23. pontja az alábbi c) ponttal egészül ki: 
„c) Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház részére használatba 
adott étterem városi rendezvények céljára – Edelény Város 
polgármesterének kérésére – díjmentesen igénybe vehető.” 
 

8. A Közoktatási Megállapodás 23. pontja az alábbi d) ponttal egészül ki: 
„d) Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház részére használatba 
adott ingatlanok katasztrófa helyzet esetén igénybe vehetők.” 
  



9. A Közoktatási Megállapodás 43. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
„Felek megállapodnak abban, hogy a közoktatási megállapodásban 
foglaltak teljesülését, az esetlegesen felmerült problémákat legalább öt 
éven keresztül, évente legalább egy alkalommal, az Egyház és az 
Önkormányzat képviselői áttekintik.” 
 

10. A Közoktatási Megállapodás 58. pontja kiegészül jelen határozatra történő 
hivatkozással az alábbiak szerint: 
 
„Jelen megállapodás megkötésére az Önkormányzat részéről Edelény 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2011. (V.30.) és  
189/2011. (IX.14.) számú határozataiban biztosított felhatalmazással kerül 
sor.” 
 

11. Közoktatási Megállapodás 3. számú melléklete kiegészül az ebédlő 
helyiséggel és mindösszesen m2 az alábbiak szerint változik: 
„1.EDÉDLŐ      340  m2   
mindösszesen: 4996,14.m2” 
 

12. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt jelen határozat 6. számú mellékletét képező 
Közoktatási Megállapodást aláírja. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

III. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 101/2011. (V.30.) 
számú határozat 3. számú mellékleteként jóváhagyott, a középiskolára 
vonatkozó Közoktatási Megállapodást az alábbiak szerint módosítja, illetve 
kiegészíti: 
 

1. A Közoktatási Megállapodás 22. b) pontjának szövegtartalma helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
„Egyház köteles tűrni, hogy az Önkormányzat használatában maradó 
konyha helyiséget, valamint a műfüves sportpályát a középiskola és az 
általános iskola épülete közötti úton keresztül közelíthesse meg. A 
megközelítés biztosítása ezen helyiségeket használókra is kiterjed.” 

 
2. A Közoktatási Megállapodás 19. a) pontjának szövegtartalma helyébe a 

következő rendelkezés lép: 
„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 és az épületjegyzéket a 2. számú 
melléklet tartalmazza), a „Megállapodás használati jog bejegyzésére” 
szerződésben foglaltak szerint. 



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

 
3. A Közoktatási Megállapodáshoz 3. számú mellékletként csatolásra 

kerül a jelen határozat 4. számú mellékletét képező az „Ingatlanon 
található és az Ingatlan rendeltetésszerű működéséhez, valamint az 
Intézmény működtetéséhez szükséges ingóságok, eszközök, 
épülettartozékok és felszerelések” jegyzéke. 

 
4. A Közoktatási Megállapodáshoz 4. számú mellékletként csatolásra 

kerül a jelen határozat 5. számú mellékletét képező „Jegyzőkönyv az 
átadás-átvételről” 

 
5. A Közoktatási Megállapodás 1. számú melléklete kiegészül az alábbi 

táblázattal: 
 
 

Gazdálkodási feladatokat ellátó alkalmazottak  
 

 

név munkakör végzettség 

határozatlan 
idő vagy 

határozott 
idő vége 

1. Lukács 
Gézáné 

gazdasági 
vezető 

főiskola határozatlan  

2. Pető 
Andrásné 

ügyintéz ő mérlegk.könyvel ő határozatlan  

3. Bujdosó Lilla ügyintéz ő főiskola határozatlan  
 

6. A Közoktatási Megállapodás 9. pontjának szövegtartalma helyébe az 
alábbi szöveg kerül: 
„Az Intézménybe járó középiskolások száma: 247 fő 
Digitális középiskolába járó tanulók száma: 65 fő 
Az Intézményben dolgozó pedagógus alkalmazottak száma: 31 fő 
Az Intézményben dolgozó nem pedagógus alkalmazottak száma: 7 fő” 
 

7. A Közoktatási Megállapodás 22. pontja az alábbi c) ponttal egészül ki: 
„c) Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház részére használatba 

adott ingatlanok katasztrófa helyzet esetén igénybe vehetők.” 
 

8. A Közoktatási Megállapodás 42. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
„Felek megállapodnak abban, hogy a közoktatási megállapodásban 
foglaltak teljesülését, az esetlegesen felmerült problémákat legalább öt 
éven keresztül, évente legalább egy alkalommal, az Egyház és az 
Önkormányzat képviselői áttekintik.” 
 
 
 
 



9. A Közoktatási Megállapodás 57. pontja kiegészül jelen határozatra 
történő hivatkozással az alábbiak szerint: 

 
„Jelen megállapodás megkötésére az Önkormányzat részéről Edelény 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 101/2011. (V.30.) és  
189/2011. (IX.14.) számú határozataiban biztosított felhatalmazással 
kerül sor.” 
 

10. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen határozat 7. számú 
mellékletét képező Közoktatási Megállapodást aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

190/2011. (IX.14.) számú határozat 1. számú melléklete 
 

MEGÁLLAPODÁS 
HASZNÁLATI JOG BEJEGYZÉSÉRE 

 
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: Dr. Orosz Atanáz püspök)  között a mai 
napon az alábbi tartalommal: 
 
A megállapodás célja az Önkormányzat és az Egyház között 2011. május 30. napján 
101/2011. (V.30.) határozattal létrejött megállapodás 2. sz. melléklete 57. pontja , és 
a 3. sz. melléklet 56. pontjában foglaltak végrehajtása. 
 

1. Az Önkormányzat a 101/2011 (V.30.) számú határozat 2. és 3. számú 
mellékletében, valamint a 190/2011. (IX.14.) számú határozat 6. és 7. számú 
mellékletében is elfogadott megállapodás alapján hozzájárul, hogy az Egyház 
használati joga a 

Helyrajzi szám:  Edelény belterület 1193/4 
 Cím:  3780 Edelény, Borsodi út 34 és 36/b. 

 
ingatlan egy részére - a mellékelt használati vázrajz alapján - az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A bejegyzéshez szükséges földhivatali 
eljárásban a felek a jelen megállapodást az Önkormányzat részéről 
ellenjegyző Dr. Frei Gábor ügyvédet bízzák meg 

 
 

2. Az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett használati jog az Egyházat a 
190/2011. (IX.14.) számú határozat 6. és 7. számú mellékleteként elfogadott 
közoktatási megállapodásban foglalt feltételekkel és időtartamra illeti meg. 

 
Edelény, 2011. szeptember 14. 



 
 

Egyház                                                                     Önkormányzat 
 
 

Ellenjegyzem      Ellenjegyzem 
az Egyház képviseletében:                                az Önkormányzat képviseletében: 
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190/2011. (IX.14.) határozat 6. 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 

 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 
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: 672 fő (+ 10 fő magántanuló saját  
                                                                         kérésre) 
 Az Intézményben dolgozó pedagógus alkalmazottak száma: 35 fő  
 Az Intézményben dolgozó nem pedagógus alkalmazottak száma:7 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 
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 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 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 Földhivatalnál az alábbiak szerint bejegyzett ingatlan (a 
továbbiakban: ingatlan) használati jogát (a használatba adott ingatlan térképét és 
az épületjegyzéket a 3. számú melléklet tartalmazza), a „Megállapodás 
használati jog bejegyzésére” szerződésben foglaltak szerint. 
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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 az ingóságok használati 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 
helyiséget, valamint a műfüves sportpályát a középiskola és az általános iskola 
épülete közötti úton keresztül közelíthesse meg. A megközelítés biztosítása 
ezen helyiségeket használókra is kiterjed.  

c) Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház részére használatba adott 
étterem városi rendezvények céljára – Edelény Város polgármesterének 
kérésére – díjmentesen igénybe vehető. 

d) Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház részére használatba adott 
ingatlanok katasztrófa helyzet esetén igénybe vehetők. 

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 
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 
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. 

 Felek megállapodnak abban, hogy a közoktatási megállapodásban foglaltak 
teljesülését, az esetlegesen felmerült problémákat legalább öt éven keresztül, 
évente legalább egy alkalommal, az Egyház és az Önkormányzat képviselői 
áttekintik. 

 

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 
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.) és 190/2011.(IX.14.)  
számú határozataiban biztosított felhatalmazással kerül sor. 

59.  A jelen szerződésben meghatározottak szerint elkészítendő mellékletek a 
szerződés részét képezik, a szerződés azokkal együtt értelmezendő. 

 

Edelény, 2011. szeptember hó 14. 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Közoktatási Megállapodás 2. számú melléklete 
 

Az intézmény alkalmazottai  
 

határozatlan id őre 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. -- -- -- -- 

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   

24. Polácsikné Lénárt 
Márta 

pedagógus,tanár biológia-technika, kémia 
  



 
Határozott id őre 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. -- -- -- -- 

5. 
Pásztor 
Istvánné 

kisegítő, 
takarítónő szakmunkás  határozatlan idő  

6. Polyák kisegítő, szakmunkás  határozatlan idő  

25. Szarka Mátyásné pedagógus,tanító tanító, könyvtár szakkol.   
26. -- -- -- -- 
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   



Miklósné takarítónő 

7. Szél Anna 
kisegítő, 
takarítónő 8 általános  határozatlan idő  

8. Zalka Gyuláné 
kisegítő, 
takarítónő 8 általános  határozatlan idő  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Közoktatási Megállapodás 3. számú melléklete 

 
A használatba adott ingatlan térképe és épületjegyz ék 

 
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 
        

"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 
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 
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 
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 

        
1. EBÉDLŐ 340 m2 
    
  mindösszesen:  4996,14 m2 

 
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 5. számú melléklete 
 
 

Jegyzőkönyv 
az átadás-átvételr ől 









190./2011. (IX.14.) határozat 7. 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 

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. 

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: 247 fő 
Digitális középiskolába járó tanulók száma: 65 fő 
Az Intézményben dolgozó pedagógus alkalmazottak száma: 31 fő 
Az Intézményben dolgozó nem pedagógus alkalmazottak száma: 7 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. 

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, 

 

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 és 
az épületjegyzéket a 2. számú melléklet tartalmazza), a „Megállapodás 
használati jog bejegyzésére” szerződésben foglaltak szerint. 
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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 maradó konyha 
helyiséget, valamint a műfüves sportpályát a középiskola és az általános 
iskola épülete közötti úton keresztül közelíthesse meg. A megközelítés 
biztosítása ezen helyiségeket használókra is kiterjed. 

c) Felek megállapodnak abban, hogy az Egyház részére használatba adott 
ingatlanok katasztrófa helyzet esetén igénybe vehetők. 

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. 

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. 

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. 

 Felek megállapodnak abban, hogy a közoktatási megállapodásban foglaltak 
teljesülését, az esetlegesen felmerült problémákat legalább öt éven keresztül, 
évente legalább egy alkalommal, az Egyház és az Önkormányzat képviselői 
áttekintik. 

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. 

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.) és 190/2011.(IX.14.) 
számú határozataiban biztosított felhatalmazással kerül sor. 

58. A jelen szerződésben meghatározottak szerint elkészítendő mellékletek a 
szerződés részét képezik, a szerződés azokkal együtt értelmezendő. 

 
Edelény, 2011. szeptember hó 14. napján 

 

 

Egyház            Önkormányzat 

 

 

Ellenjegyzem      Ellenjegyzem  
       az Egyház képviseletében:  az Önkormányzat képviseletében: 
 
 

 



Közoktatási Megállapodás 1. számú melléklete 
 

Az intézmény alkalmazottai  
 

Határozatlan id őre 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     

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     

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  

 
 
 

Gazdálkodási feladatokat ellátó alkalmazottak  
 

 

név munkakör végzettség 

határozatlan 
idő vagy 

határozott 
idő vége 

1. Lukács 
Gézáné 

gazdasági 
vezető 

főiskola határozatlan  

2. Pető 
Andrásné 

ügyintéz ő mérlegk.könyvel ő határozatlan  

3. Bujdosó Lilla ügyintéz ő főiskola határozatlan  
 



 
Közoktatási Megállapodás 2. számú melléklete 

 
A használatba adott ingatlan térképe és épületjegyz ék 

 
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 
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 
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 
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 
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 
 
 
 







Közoktatási Megállapodás 3. számú melléklete 
 

Ingatlanon található és az Ingatlan rendeltetésszer ű működéséhez, valamint az 
Intézmény m űködtetéséhez szükséges ingóságok, eszközök, épülett artozékok 

és felszerelések 











































































































































































































































































































Közoktatási Megállapodás 4. számú melléklete 
 
 

Jegyzőkönyv 
az átadás-átvételr ől 



















































14./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala „Alapító Okirat”-ának 
módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 197./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
191/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  Edelény  Városi  Önkormányzat  Polgármesteri    Hivatala  
             „Alapító Okirat”-ának  módosításáról,  és módosításokkal  
            egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala „Alapító Okirat”-át 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ Az Alapító Okirat 6. pontja a „841133 Adó, illeték kiszabása,    
     beszedése, adóellenőrzés” szövegrészt követően kiegészül  
     a „841173 Statisztikai tevékenység” szövegrész kerül.  
   
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban részletezett módosítással 
     egységes  szerkezetbe  foglalt „Alapító Okirat”-ot a határozat         
     mellékleteként jóváhagyja, és elrendeli annak kiadását. 
 
3./ A   módosított „Alapító Okirat” a  Magyar  Államkincstár   által  
     vezetett   törzskönyvi   nyilvántartásba  történő     bejegyzése 
     napjával hatályosul. 
     A   Képviselő-testület  elrendeli   a módosított   és   egységes   
     szerkezetbe  foglalt   „Alapító Okirat”   Magyar   Államkincstár  
     részére történő megküldését. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2011. szeptember 22. 

 

 



Melléklet a 191/2011.(IX.14.) számú határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, és az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 88.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Edelény Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát a következők szerint adja ki: 
 
1. A költségvetési szerv: 

neve:    Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
székhelye:   3780 Edelény, István király útja 52. 
törzsszáma:  348034 

 
2. Az intézmény alapító szervének neve: 
 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 Az intézmény alapításának éve:  1990.  
 
3. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv: 

Neve:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

 
4. Jogszabályban meghatározott közfeladata: 

Az önkormányzat működésével, a közigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

Alaptevékenység szakágazata: 
841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

igazgatási tevékenysége. 
 
5. Gazdálkodási jogköre:  önállóan működő és gazdálkodó. 
 
6. Alaptevékenysége: 

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
421100  Út, autópálya építése 
522110  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522130  Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
581400  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
681000  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
682001  Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
813000 Zöldterület-kezelés 
841112  Önkormányzati jogalkotás 
841114  Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 



841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 

tevékenysége 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173 Statisztikai tevékenység 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával 

összefüggő szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések 
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) 
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz 

esetén) 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
854234 Szociális ösztöndíjak 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg ellátás 
869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi szolgáltatás 
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 
882111 Rendszeres szociális segély 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 



882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenységek és programok 
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 

tevékenységek és programok 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 

javító programok 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok részére 
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, 

programok 
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, 

támogatások 
890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával 

kapcsolatos egyéb tevékenység 
890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, 

támogatások 
890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok 

és támogatások 
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 
890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítő programok 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatásuk 
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor 

megteremtését célzó programok 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint 

támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közhasznú 

foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 



931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 
tevékenysége és támogatása 

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
7. Illetékességi területe: 

- Edelény  város közigazgatási területe. 

- Okmányirodai feladatellátást érint ően: az okmányirodák kijelöléséről és 
illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII.26.) Korm. rendelet melléklete 
4.3. pontjában Edelény körzetközponthoz felsorolt települések. 

- Kiemelt építéshatósági feladatellátást érint ően: az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1/A. mellékeltében felsorolt Edelény 
építésügyi körzetközponthoz tartozó települések. 

- Gyámhivatali feladatellátást érint ően: a gyermekvédelmi és gyámügyi 
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről 
és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben Edelény 
körzetközponthoz felsorolt települések. 

 
8. Az intézmény vezet őjének kinevezési rendje: 

A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – az 
1990. évi LXV. tv. alapján megállapított képesítési követelményeknek 
megfelelő jegyzőt nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. 

 
9. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó fogl alkoztatási 

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

 
10. A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
11. Az intézmény szervezeti önállósága és különlege s feladatellátása: 
 A Polgármesteri Hivatal egységes szervezet. 
 
12. A használatba adott és e vagyon feletti rendelk ezési jog: 

A Polgármesteri Hivatal az elidegenítés és megterhelés kivételével a 
hatályos jogszabály és az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint 
önállóan az Edelény, István király útja 52. szám alatti ingatlanvagyonnal 
rendelkezik.  
A használatba adott egyéb vagyonnal a Hivatal a vonatkozó szabályok 
szerint önállóan rendelkezik. 



A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti a Hivatal 
rendeltetésszerű működését. 

 
13.  A hivatal képviseletére jogosult: 

A Hivatal képviseletére a Jegyző jogosult. A Hivatal Ügyrendje szerint 
távolléte, vagy akadályoztatása esetén az Aljegyző helyettesíti. 
 

14. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép  
          hatályba. 
 
 
Záradék:  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény Városi 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetű Alapító Okiratát  a 
2011.szeptember 14. napján megtartott képviselő-testületi ülésén a 191/2011.(IX.14.) 
számú határozatával  j ó v á h a g y t a. 
 
E d e l é n y, 2011. szeptember 14. 

 
 

Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző  polgármester 

 
15./ Napirendi pont tárgya:  
 

  Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 198./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
192/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 174/2011. 
(VIII.31.) számú határozatával jóváhagyott - Borsodi Általános Iskola 
Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 



1. Az Alapító Okirat 2. pont „Az intézmény OM azonosítója: 
…………..” rész helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

                         „ 2. Az intézmény OM azono sítója: 201563 
 
2. Az Alapító Okirat 3. pont „Az intézmény törzsszáma: ………….. ” 

rész helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
                          „3. Az intézmény törzsszá ma: 793357 
 
3. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  

„Alapító Okirat”- ot a határozat mellékleteként  jóváhagyja.  
 
4. A módosított „Alapító Okirat” a Magyar Államkincstár által vezetett   

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjával hatályosul.  
 
5. A Képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Melléklet a 192./2011.(IX.14.) számú határozathoz 

 
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 
    3780 Edelény, István király útja 52. – gazdasági 
csoport 
 
Az intézmény tagintézménye:  Borsodi Általános Iskola Martinkó András 

Tagiskola 
A tagintézmény címe:  3734 Szuhogy, Rákóczi út 10. 

   
2.  Az intézmény OM azonosítója:   201563 

 
3.  Az intézmény törzsszáma:  793357  
      
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. 

 
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, Kossuth L. út 64. 

 

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: 
 

államháztartási szakágazati besorolása: 852010 alap fokú oktatás 
 
 -  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 

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 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.  
             évfolyam) 
852012 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4.évf) 
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése,  
             oktatása  (1-4.évf) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.  
             évfolyam) 
852022 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8.évf) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendsz. ált. isk.  
              nevelése, oktatása (5-8.évf) 
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 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 



  931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 

szabad kapacitás kihasználása: 

855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100 Rendezvényi étkeztetés 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

 

14. Vállalkozási tevékenysége: 
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 

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. 

 
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, Borsodi 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:   

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 
 

Záradék:    Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi  
                  Általános  Iskola   „Alapító Okirat”-át   192/2011.  (IX.14.)  
                  számú határozattal  j ó v á h a g y t a .  

 
Edelény, 2011. szeptember 14. 
 

           Vártás József                   Molnár Oszkár  
     jegyző                                     polgármester 

 
 
 



16./ Napirendi pont tárgya:  
 

  Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 199./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
193/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Mátyás Óvoda és Bölcsőde „Alapító Okirat”-ának módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 133/2011. (VI.30.) 
számú határozatával jóváhagyott - Mátyás Óvoda és Bölcsőde „Alapító 
Okirat”-.át az alábbiak szerint módosítja: 

 
3. Az Alapító Okirat 2. pont „Az intézmény OM azonosítója: …………..” 

rész helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 

„ 2. Az intézmény OM azonosítója: 201565” 
 

4. Az Alapító Okirat 3. pont „Az intézmény törzsszáma: …………..”  rész 
helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„3. Az intézmény törzsszáma: 793401” 
 

5. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
„Alapító Okirat”- ot a határozat mellékleteként  jóváhagyja.  

 
6. A módosított „Alapító Okirat” a Magyar Államkincstár által vezetett 

törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjával hatályosul.  
 

7. A Képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 
 



Melléklet a 193/2011.(IX.14.) számú határozathoz 
 

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. 
 

Az intézmény tagóvodája: Mátyás Óvoda és Bölcsőde   
Nyitnikék Napköziotthonos Tagóvoda 

 A tagóvoda címe:   3734 Szuhogy, József A. út 56. 
   
2.  Az intézmény OM azonosítója:   201565 

 
3.  Az intézmény törzsszáma:  793401  
      
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. 

 
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, Kossuth L. út 64. 



 
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  
 
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: 
 
 államháztartási szakágazati besorolás: 851020 óvod ai nevelés 

 
a.)Edelény, Mátyás király  7/a, valamint a Mátyás k irály 1. és Bányász  2. 
szám alatti telephelyen :   

 
  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 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
 
szabad kapacitás kihasználása:  
 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

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

 
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 
 
szabad kapacitás kihasználása:  
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

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

889101 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, 
Kővágó 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, Újtemplom út, Újvilág út, Antal György út, 
Hősök tere, Borsodi út a Bódva hídig, 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 út, 
Palóczy László út, Patak út, Pást utca, Szent Erzsébet út, Tormás út, 
Deák Ferenc út, István király útja, Mátyás király út, Belvárosi út, 
Fenyősor 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. 

 
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. 

 
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, 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. 

 
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:   

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 
 
 

Záradék:    Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a   Mátyás Óvoda  
                  és  Bölcs őde „Alapító  Okirat”-át a  193/2011. (IX.14.) számú határozattal  
                  jóváhagyta. 
 
 
 
Edelény, 2011. szeptember 14. 
  
 

                 Vártás József                     Molnár Oszkár  
           jegyző                                    polgármester  

 
 
17./ Napirendi pont tárgya:  
 

  Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 200./ sorszám alatt.) 



 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
194/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 134/2011. (VI.30.) 
számú határozatával jóváhagyott - Nefelejcs Óvoda Alapító Okiratának 
módosításáról Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

 
2. Az Alapító Okirat 2. pont „Az intézmény OM azonosítója: …………..” rész 

helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
„ 2. Az intézmény OM azonosítója: 201567” 

3. Az Alapító Okirat 3. pont „Az intézmény törzsszáma: …………..”  rész 
helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

„3. Az intézmény törzsszáma: 793368” 

4. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
„Alapító Okirat”- ot a határozat mellékleteként  jóváhagyja.  
 

5. A módosított „Alapító Okirat” a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjával hatályosul.  

 
6.  A Képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe 

foglalt „Alapító Okirat” Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését. 

       Határidő: azonnal 
       Felelős: polgármester, jegyző 

 
Melléklet a 194/2011.(IX.14.) számú határozathoz 

 
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:  201567  

 
3.  Az intézmény törzsszáma:  793368  
      
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  szakfelada t, szakfeladat száma: 
 

államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvod ai nevelés 
 

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 
562917 Munkahelyi ékeztetés 
 
szabad kapacitás kihasználása: 
682002 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 foglalkoztatás i 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. 

 
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 rendelkezés i 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:   

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 
 
 
 
 

Záradék:   
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda  „Alapító 
Okirat”-át 194/2011. (IX.14.) számú határozattal  j  ó v á h a g y t a. 

 
 

Edelény, 2011. szeptember 14. 
 
 
                 Vártás József                      Molnár Oszkár  
           jegyző                                      polgármester 

 
18./ Napirendi pont tárgya:  
 

  Edelény Belvárosi gyűjtőút szélesítésével kapcsolatos ÉMÁSZ hálózat átépítése 
Előadó:  polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 201./ sorszám alatt.) 
 



Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
195/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Edelény Belvárosi gyűjtőút szélesítésével 

kapcsolatos ÉMÁSZ hálózat átépítése 
 
Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete - az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 32/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 
10.§ (1) bekezdésének f) pontja alapján - hozzájárul az 
Edelény Belvárosi gyűjtőút szélesítése során megvalósuló 
ÉMÁSZ hálózat térítésmentes átadás-átvételéhez. 
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodások 
aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
19./ Napirendi pont tárgya:  
 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi  202./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 



EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
196/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:   Jelentés a nyílt ülésen  hozott lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést 
megtárgyalta és azt   e l f o g a d j a.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
20./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó 
12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi  206./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, 
majd meghozta az alábbi határozatot: 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

31/2011.(IX.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes 
szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, 
valamint az elidegenítésekre vonatkozó, egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. 
törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

- Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és 

 - Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. 
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.5 pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság véleményének 
kikérésével a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 



1.§ Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó, egyes 
szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
25.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság két eredménytelen 
pályáztatást követően, vagy közérdekű cél megvalósítása érdekében engedélyezheti a 
helyiség pályázaton kívüli bérbeadását, vagy más módon történő hasznosítását.” 

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 

 
 
Vártás József Molnár Oszkár 
    jegyző polgármester 

 
 

21./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának meghatározásáról szóló 
180/2009.(IX.15.)  önkormányzati határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi  207./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
197/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díjának 

meghatározásáról szóló 180/2009.(IX.15.) önkormányzati 
határozat módosításáról 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló 
helyiség bérleti díját meghatározó 180/2009.(IX.15.) számú 
önkormányzati határozat III. kategóriáját (egyedi döntések) az 
alábbiakkal egészíti ki: 

„Edelény, Bányász út 2.     földszint    100 m2    10.000,-Ft/m2/hó” 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 



22./ Napirendi pont tárgya:  
 
Szociális Szolgáltató Központ „Alapító Okirat”-ának módosításáról és  
módosításokkal egységes szerkezetben történő jóváhagyásáról. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi  208./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
198/2011.(IX.14.) SZÁMÚ   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának 

módosításáról, és módosításokkal egységes szerkezetben 
történő jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szociális Szolgáltató 
Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1./ Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi szöveg lép: 

„Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szociális Szolgáltató 
Központ alapító okiratát a következők szerint adja ki:” 
 

2./ Az Alapító Okirat 6. („Az intézmény típusa szerinti…” kezdetű) 
pontjának szövegtartalma helyébe az alábbi szöveg lép: 
„6. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó. 

Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 350394” 
 

3./ Az Alapító Okirat 8. pontjából a 2009.12.31. napjáig hatályos 
szakfeladat számokat és megnevezéseket törli, és a 8. pont 
szövegtartalma helyébe – a sorszámozás 8.-ról 7.-re történő 
csökkenésével egyidejűleg - az alábbi szöveg lép:  
„7. Alaptevékenység: 

7.1 Alaptevékenység szakágazata: 
873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 



7.2 Alaptevékenység (szakfeladat száma, megnevezése ): 
493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
494100 Közúti áruszállítás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás  
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás 

- alapszintű ellátás:  126 fő 
873013  Demens betegek bentlakásos ellátása 
889921  Szociális étkeztetés 
889922  Házi segítségnyújtás 
889923  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924  Családsegítés 

A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az 
intézményfenntartó társulási megállapodás és az 
intézmény szakmai programja határozza meg. 

881011 Idősek nappali ellátása 
Férőhely: 25 fő 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az 
intézményfenntartó társulási megállapodás és az 
intézmény szakmai programja határozza meg. 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közhasznú foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása 
 

7.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.” 
4./ Az Alapító Okirat 9., 10., 11., 12., 13.  pontjainak számozása 8., 

9., 10., 11., 12. sorszámra változik. 
5./ Az Alapító Okirat 14. pontjának sorszáma 13. sorszámra változik, 

és szövegtartalma helyébe az alábbi szöveg lép: 
 „13. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi 

bejegyzéssel lép hatályba.” 
6./ Az Alapító Okirat 15. pontja hatályát veszti, és sorszámozása 

törlésre kerül. 
7./ A Képviselő-testület az 1./-5./ pontban részletezett 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
határozat mellékleteként jóváhagyja, és elrendeli annak kiadását. 

8./ A módosított „Alapító Okirat” a Magyar Államkincstár által vezetett 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzése napjával 
hatályosul. A Képviselő-testület elrendeli a módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt „Alapító Okirat” Magyar 
Államkincstár részére történő megküldését. 

 
Felelős: polgármester, jegyző. 
Határidő:  2011. szeptember 20. 



Melléklet a 198/2011.(IX.14.) számú határozathoz 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 88. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szociális 
Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adja ki: 
 
1. Az intézmény neve, székhelye:  Szociális Szolgáltató Központ 

 3783 Edelény, Árpád u. 29. 

 Telephelye: 3780 Edelény, István király útja 58. 
 
2. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

Szociális és gyermekjóléti ellátás, valamint otthoni szakápolás. 
 
3. Az intézmény alapítója: B-A-Z. Megyei Tanács 

Alapítás éve: 1968 
 
4. Irányító szerv neve és székhelye: Edelény Város Önkormányzata 

     3780 Edelény, István király útja 52. 
 

5. Az intézmény m űködési köre: 

- Idősek otthona: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe 

- Idősek nappali ellátása: Edelény város közigazgatási területe 

Intézményfenntartói Társulási Megállapodás 1./ pont jában foglaltak 
szerint: 

- Házi segítségnyújtás: 
• Edelény, 
• Damak, 
• Komjáti, 
• Tornaszentandrás, 
• Hangács, 
• Abod, 
• Balajt és 
• Ládbesenyő 
• Irota 
• Lak 
• Szakácsi 

közigazgatási területe. 
 
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 

• Edelény, 
• Damak, 
• Komjáti, 
• Tornaszentandrás, 
• Hangács, 
• Tomor, 
• Hegymeg, 



• Abod, 
• Balajt, 
• Ládbesenyő, 
• Lak, 
• Irota és 
• Szakácsi  

közigazgatási területe. 
 

- Szociális étkeztetés: Edelény város közigazgatási területe. 

- Családsegítés: 
• Edelény, 
• Damak, 
• Komjáti, 
• Tornaszentandrás, 
• Hangács, 
• Tomor, 
• Hegymeg, 
• Abod, 
• Balajt, 
• Ládbesenyő, 
• Lak, 
• Irota és 
• Szakácsi  

közigazgatási területe. 
 

- Gyermekjóléti szolgáltatás: 
• Edelény, 
• Damak, 
• Komjáti, 
• Tornaszentandrás, 
• Abod, 
• Balajt, 
• Ládbesenyő, 
• Irota és 
• Szakácsi  

közigazgatási területe. 
 
6. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó. 

Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 350394 
 

7. Alaptevékenység: 

7.1 Alaptevékenység szakágazata: 873000 Idősek, fogyatékosok 
bentlakásos ellátása 

 

7.2 Alaptevékenység (szakfeladat száma, megnevezése ): 

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 
494100 Közúti áruszállítás 
562917 Munkahelyi étkeztetés 



841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841907 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
869020 Otthoni (egészségügyi) szakápolás  
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátás 

 - alapszintű ellátás:  126 fő 
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
889921 Szociális étkeztetés 
889922  Házi segítségnyújtás 
889923  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
889924  Családsegítés 

A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az 
intézményfenntartó társulási megállapodás és az intézmény 
szakmai programja határozza meg. 

881011 Idősek nappali ellátása 
Férőhely: 25 fő 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az 
intézményfenntartó társulási megállapodás és az intézmény 
szakmai programja határozza meg. 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közhasznú 

foglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása 

 
7.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
8. A feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon: 

Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2005. (VI.30.) számú 
rendelete szerint az intézmény ingyenes használatába adja az Edelény, Árpád 
u. 29. szám alatt és az Edelény, István király útja 58. szám alatt lévő szociális 
elhelyezést szolgáló ingatlant.  

 
9.  A használatba adott ingatlan vagyon feletti ren delkezési jog: 

Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos 
jogszabályok és önkormányzati rendeletben foglaltak szerint önállóan 
rendelkezik a használatba adott vagyonnal. 
A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti az intézmény 
rendeltetésszerű működését. 
 

10.  Az intézmény vezet őjének kinevezési rendje: 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban 
előírt időtartamra.  

 
11.  Az intézmény képviseletére jogosultak: 

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

 



12.  Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási  jogviszony(ok)  
           megjelölése: 

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

13. Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép  
                                               hatályba. 
 
Záradék:  

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ 
egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2011. szeptember 14. napján megtartott 
képviselő-testületi ülésén a 198/2011.(IX.14.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
E d e l é n y, 2011. szeptember 14. 

 
 

Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző  polgármester 

 
 

23./ Napirendi pont tárgya:  
 
Fedezet biztosítása AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁNAK felállításához. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi  209./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban a lakosság tájékoztatása végett 
felolvassa a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és 
Választásokért Felelős Államtitkár levelét annak érdekében, hogy mindenki tudja 
miről szól a napirend, és amit az államtitkár jegyző úr részére juttatott el. 
 
„Tisztelt Jegyző Úr” 
 
Az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta Magyarország Alaptörvnyét, amelyet a 
Magyar Közlöny 2011. április 25-i ünnepi számában jelent meg. Az Országgyűlés az 
Alaptörvényt jelentőségéhez méltó módon kívánja eljuttatni az állampolgároknak. 
Célunk az, hogy Magyarország minden polgára a lakóhelyén is kézbe vehesse, és 
névre szóló formában megrendelhesse az Alaptörvénynek az Országyűlés elnöke 
aláírásával ellátott ingyenes példányát. Az Alaptörvény sikeres terjesztése érdekében 
ezúton szeretném felkérni a kezdeményezésben való közreműködésre.  
A feladat ellátására Miniszterelnök Úr Kerényi Imre urat kérte fel. A feladat 
végrehajtásában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi 
Közigazgatásért és Választásokért Felelős Államtitkársága is részt vesz.  
 



Az Alaptörvény állampolgárokhoz való eljuttatásának megvalósítása érdekében 
kérem, szíveskedjék a helyi feltételeket biztosítani. A kezdeményezés megvalósítása 
úgy végezhető el, hogy valamennyi polgármesteri hivatalban, körjegyzőségen 
felállításra kerül AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA. Az ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁNAK  
felállításával és az Alaptörvény állampolgárokhoz való eljuttatásával kapcsolatos – 
2011. szeptember 1-je előtt elvégzendő – feladatok az alábbiak: 
1./ Kérem szíves intézkedését a hivatal azon helyiségének kijelölésében, mely  
     alkalmas az Alaptörvény megrendelésével összefüggésben keletkező  
     ügyfélforgalom fogadására. 
2./ Kérem, biztosítson egy asztal és mellé egy széket. Az asztalon kerül elhelyezésre  
     majd az Alaptörvény. 
3./ Kérem, szíveskedjék az asztal üveglappal való lefedéséről gondoskodni. 
4./ Kérem, szerezzenek be dekorációt, mely az asztalon elhelyezhető. 
5./ Készítsenek egy nyomtatott nagy betűkkel írott AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA  
     feliratot. 
6./ Kérem, szerezzenek be nemzeti színű zsinórt és tollat. 
7./ Kérem, biztosítsa a megrendeléshez szükséges igénylőlapokat megfelelő  
      példányszámban. Az igénylőlap a teleplülés lélekszámához igazodóan  
      fénymásolással sokszorosítható. 
2011. szeptember 1-jén 8.00 órára elvégzendő, AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁNAK 
felállításával és az Alaptörvény állampolgárokhoz való eljuttatásával kapcsolatos 
feladatok: 
1./ Kérem, helyezék el AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁT és mellé egy széket a  
     korábban kijelölt, a hivatal ügyfélforgalmára is rendelkezésre álló helyiségében. 
2./ Kérem, helyezze el az Alaptörvényt az asztalon. 
3./ Az Alaptörvényt középen, a 28. oldalnál, nemzeti színű zsinórral átkötve rögzítsék  
     az asztalhoz. 
4./ Az asztalon helyezzék el a dekorációt. 
5./ Helyezzék el az asztal fölött, a falon a nyomtatott nagy betűkkel készített AZ  
      ALAPTÖRVÉNY ASZTALA feliratot. 
6./ Az Alaptörvény mellett helyezzenek el egy tollat és azt egy nemzeti színű  
     zsinórral rögzítsék az asztalhoz. 
7./ Kérem, helyezzenek el AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁN az Alaptörvény  
     megrendeléséhez szükséges igénylőlapokat elegendő példányban. 
 
Kérem, szíveskedjék AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁNAK gondozására egy felelős 
munkatársat kijelölni. Ezen munkatárs legfőbb feladata, hogy méltó módon szolgálja 
és gondozza AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALÁT és jelentőségéhez mérten biztosítsa az 
Országgyűlés azon szándékának megvalósítását, hogy 2011. szeptember 1-jétől 
valamennyi állampolgárunk kezébe vehesse hazánk új alapdokumentumát, melynek 
elfogadásával országunk szimbolikusan is lezárta a múltak, és új fejezetet nyitott 
történelmünkben. 
Kérem, hogy a hivatalnak AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA gondozására kijelölt 
munkatársa az Alaptörvény különkiadása megrendelése esetén segítse az 
állampolgárokat a megrendelők hiánytalan és olvasható módon való kitöltése 
érdekében. 
 
 
 
 



Az Alaptörvény megrendelésével kapcsolatban felmerült kérdésekben a 
Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal nyújt felvilágosítást a 
levélben megjelölt elérhetőségeken. Levelem mellékleteként két példányban 
megküldöm az Alaptörvényt tartalmazó Magyar Közlöny különszámát és 
megrendeléshez szükséges igénylőlapot 
Segítő együttműködkését ezúton is köszönöm. 
Budaperst, 2011. augusztus 26.” 
 
Polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy természetesen a szeptember 1-jei 
időpontot a hivatal betartotta, a jegyzői tikárságon AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA 
felállításra került. Ez az előterjesztés arról szól, hogy üveggel borítva és egy külön 
asztalt készítve legyen méltó helyen az Alaptörvény. 
Ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését. 
 
Valamennyi bizottság a szavazás során úgy foglalt állást, hogy az az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását nem támogatja. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 3 igen, 1 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett 
elvetette. 
 
 
 
24./ Napirendi pont tárgya:  
 
Irattári anyagok levéltárba adásához szükséges feladatok elvégzésére fedezet  
biztosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi  210./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadt, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 
 
 
 
 
 






