
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2012. április 4-én megtartott rendkívüli nyílt  ülésének 
 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

         
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 

  
1./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett feladatbővítéséről 

(A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 35.§ 
(3) bekezdésében rögzített polgármesteri jogosítvány alapján Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21. napján megtartott rendes 
ülésének „Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett feladatbővítéséről” című 
napirendi pontja tárgyában hozott Képviselő-testületi döntés ismételt 
megtárgyalása) 

 
2./ 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igényléséről 
 
3./ Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  
     9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4./ Gyermek-háziorvosi körzet helyettesítéséről 
 
5./ Edelény város közoktatási rendszerének jövőbeni működtetéséről szóló  
     44/2012.(III.21.) határozat módosításáról 
 

 

 

E d e l é n y, 2012. április 4. 

 

 
 
 
 
Vártás József 
       jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4-én 

megtartott  rendkívüli  nyílt 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 
      Méhész Katalin aljegyző 
      Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetőj 
      Turóczi Bertalan  Titkársági Osztály  vezetője 
      Ambrusics Tibor Igazgatási és Okmányiroda 
      vezetője 
     
71./ számú el őterjesztésnél:  Dr.Daher Pierre Koch Róbert Kórház és 
     Rendelőintézet főigazgatója 
     Szitka Péter Kazincbarcika város polgármestere 
       Dr.Megyeri Gábor Kazincbarcika Város  

Önkormányzat jogi képviselője 
Milicz Sándor TIMPANON Kft. ügyvezetője 
 

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület 
teljes létszámmal jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait. Javasolja a nyílt ülés napirendjére 
felvenni a 73./ 74./ és a 75./ sorszámú előterjesztést. 
A módosító javaslatokat szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosítást 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt - 11 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
65/2012.(IV.04.)   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak 
    meghatározása. 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli 
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
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1./ Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett feladat- 
     bővítéséről 

(A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
(továbbiakban: Ötv.) 35.§ (3) bekezdésében rögzített 
polgármesteri jogosítvány alapján Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 2012. március 21. napján megtartott rendes 
ülésének „Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett 
feladatbővítéséről” című napirendi pontja tárgyában hozott 
Képviselő-testületi döntés ismételt megtárgyalása) 

     Előadó: polgármester 
 
2./ 2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás  
     igényléséről 

      Előadó: polgármester 
 

3./ Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabály- 
     zatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

      Előadó: polgármester 
 
4./ Gyermek-háziorvosi körzet helyettesítéséről 

      Előadó: polgármester 
 
5./ Edelény város közoktatási rendszerének jövőbeni működtetéséről  
     szóló 44/2012.(III.21.) határozat módosításáról 

      Előadó: polgármester 
 

 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett feladatbővítéséről 
(A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 35.§ 
(3) bekezdésében rögzített polgármesteri jogosítvány alapján Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 21. napján megtartott rendes 
ülésének „Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett feladatbővítéséről” című 
napirendi pontja tárgyában hozott Képviselő-testületi döntés ismételt megtárgyalása) 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 71./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirend kapcsán elmondja, hogy mivel tegnap délután Szitka Péter 
polgármester úr jelezte, hogy szeretne a képviselő-testületi ülésen résztvenni és 
néhány dologról tájékoztatást nyújtani úgy a képviselő-testületet, mint a város lakóit, 
ezért felkéri polgármester urat tájékoztatója megtartására. 
 
Szitka Péter Kazincbarcika város polgármestere megköszöni, hogy helyt adnak 
annak, hogy néhány gondolatot megosszon a tévénézőkkel és a képviselő-testületi 
tagokkal, mert azt gondolja, hogy fontos néhány dolgot rögzíteni, amely a döntéshez 
mindenképpen szükséges.  
A bizottsági ülésen is felvetődött néhány olyan kérdés, amely aggodalmat 
tartalmazott olyan vonatkozásban, hogy ha a kórház főigazgatójával aláírják a 
vagyonkezelői szerződést, és ha a későbbiekben lesz valamiféle teher, vagy 
kötelezettség, amely az edelényi önkormányzatot terhelheti.  
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Ez az a kérdés, amely az edelényi képviselő-testületet foglalkoztatja, és mivel ő is 
egy testületet irányít, az ottani képviselők is mindig abban a szellemben végzik a 
munkájukat, hogy a helyi településüknek a lehető legjobb döntéseket hozzák, és 
semmiképpen ne károsítsák az adott település gazdálkodását. Azt gondolja, hogy 
helyesen és bölcsen járnak el a képviselők akkor, amikor ezt a kérdést nagyon 
gondosan körül akarják járni, és a döntésük meghozatala előtt fontos információkat 
szeretnének ezekről a dolgokról megtudni. Megerősíti azt, hogy a korábbi időszakban 
maga a kazincbarcikai képviselő-testület is foglalkozott ezzel a kérdéssel, egy olyan 
vagyonkezelői szerződéstervezetet, konkrétan a szerződést fogadta el, amivel a 
polgármestert felhatalmazta arra, hogy ezt a szerződést aláírhassa. Itt arról fognak 
dönteni, hogy főigazgató úr ezt a szerződést aláírhatja-e vagy sem. A fő kérdésre 
rátérve, amely nyilván a gazdálkodást érinti, magában a vagyonkezelői 
szerződésben is több ponton rögzítették azt, hogy igazából ez egy olyan jogügylet 
lesz, amely a Kazincbarcikai Városi Önkormányzat és az edelényi kórház között kerül 
megkötésre. Ez azt jelenti, hogy bármiféle olyan jellegű jogi vita, vagy ha a 
későbbiekben „kenyértörésre” kerül a sor, akkor azok a paraméterek, amik 
tulajdonképpen a jogokat és kötelezettségeket jelentik, az gyakorlatilag kettejük 
között kell, hogy lezajlásra kerüljön és magát az Edelényi Városi Önkormányzat 
gazdálkodását semmiképpen nem szabad, hogy érintse. Ennek fényében azzal 
érkezet ide, hogy a vagyonkezelői szerződésbe néhány olyan mondatot tegyenek be, 
ami tovább erősíti a képviselő-testületet abban, hogy bármiféle döntés is lesz a 
magyar országgyűlésben, vagy a kormányzat részéről a kórházak államosítására 
vonatkozólag, semmilyen káros következménye az edelényi önkormányzatra nézve 
ne legyen, ne károsítsa, vagy negatív irányba ne mozdítsa el. Ezt a módosítást 
felolvassa, ami a képviselők részére kiosztásra kerül. A módosítás a következő: 
„Felek, - mint az edelényi kórház és a kazincbarcikai önkormányzat – megállapodnak 
abban, hogy a szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelő részéről – azaz a 
kórház részéről – a Kazincbarcikai Önkormányzat felé az elszámolás kapcsán 
kimutatott esetleges tartozásokért kizárólag csak a vagyonkezelő felelős. A 
Kazincbarcikai Önkormányzat kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő esetleges 
követeléseit kizárólag csak a vagyonkezelővel szemben érvényesíti.” Ez azt jelenti, 
hogy ha az edelényi képviselő-testület áldását adja erre a szerződésre, és főigazgató 
úrral alá tudják írni, és egy éven belül, vagy öt év múlva valamilyen jogi kérdésük 
van, vagy az edelényi kórház nem tudja üzemeltetni valami oknál fogva, akkor 
egyértelműen visszaszáll azonnal a szerződés felbontását követően a Kazincbarcikai 
Önkormányzatra és nekik lesz az a feladatuk, hogy vagy bezárják az uszodát, vagy 
gondoskodnak a jövőbeni üzemeltetéséről. Ez semmiképpen nem érintheti az 
Edelényi Önkormányzat gazdálkodását, ezért is tennék be ezt a néhány sort, amely 
tulajdonképpen megnyugtatóan tudja rendezni azt, hogy a jövőben nekik, 
Kazincbarcikának milyen magatartást kell tanúsítaniuk. Ezt a néhány sort azért is 
tartotta fontosnak beletenni, mert a kormányzat részéről az államosítás kapcsán sok 
mindent hallanak. 
A május elejei államosítással kapcsolatban volt már az, hogy a későbbiekben lesz, 
tehát ezek konkrétan még nem megfogalmazott intézkedések, ezért is gondolták azt, 
hogy a lehető legszigorúbban, ebben a vagyonkezelői szerződésben a kórházzal 
rögzítsék azokat a feltételeket és magatartásokat, amelyek bármilyen esetben 
iránymutatónak kell lennie a Kazincbarcikai Önkormányzatnak. 
Azért jött el, hogy személyes garanciát vállaljon arra a Kazincbarcikai Önkormányzat 
nevében, hogy ha ez a vagyonkezelői szerződés aláírásra kerül, semmilyen anyagi 
terhet nem fog jelenteni és semmilyen jogkövetkezménye nincs az Edelényi 
Önkormányzatra nézve, ha esetleg a kórház a későbbiekben valamilyen okból nem 
tudja ezt teljesíteni. 
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Polgármester: Ha jól érti ebben a vagyonkezelő szerződésbe beépül bizonyosfajta 
garancia. Mivel a vagyonkezelői szerződést nem állt módjukban megismerni, főleg a 
végleges formát, ezért azzal a javaslattal él, hogy természetesen kérik a 
vagyonkezelői szerződés végleges formáját, amelyet a kazincbarcikai képviselő-
testület jóváhagyott, továbbá a Kazincbarcikai Önkormányzat Képviselő-testületétől 
egy határozatot, ami természetesen a garancia megerősítésére vonatkozik. Ennek 
fényében arra vállal garanciát, hogy ennek a kézhezvétele után, a lehető legrövidebb 
időn belül összehívja újra a rendkívüli képviselő-testületi ülést a végleges döntés 
meghozatala végett. Az ülés előtt négyszemközt is elmondta polgármester úrnak, 
hogy ő nem akarta megakadályozni soha ezt a dolgot, neki egyetlen egy érdeke van, 
az, hogy Edelény Város Önkormányzatát semmi módon, semmiféle pénzügyi dolog 
ne terhelje ebben a vonatkozásban. A kórház ebből a szempontból más kérdés, 
hiszen jelen pillanatban, mint ahogyan hétfőn elmondta a parlamentben államtitkár úr 
is a kérdésére, ez jelen pillanatban önkormányzati kompetencia, önkormányzati 
döntés, az állam ebbe egyelőre nem szól bele. Tehát mivel ők a kórház fenntartói, 
ezért mindenképpen ilyen fajta garanciákat szeretnének kérni. Azt javasolja a 
képviselő-testületnek, hogy az eredeti határozati javaslat, amely a mai napirendi 
ponthoz ki lett osztva, a következőképpen módosuljon: 
Az 1./ pont kerüljön ki a határozati javaslatból. Értelemszerűen a 2.pont  1. pont lesz 
a határozati javaslatban, a 2./pont a következőket tartalmazza: Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonkezelői szerződés ismeretében, 
illetve a Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozatának 
kézhezvételét követően a legközelebbi rendkívüli ülésen dönt a kérdésben. 
Javasolja, hogy ezt a napirendi pontot zárják le, ne tárgyaljanak róla és a garanciák 
megérkezését követően a lehető legrövidebb időn belül, 3 munkanapon belül, 
amelyre garanciát tud vállalni, összehívja a rendkívüli képviselő-testületi ülést. 
 
Megkérdezi, hogy ki ért egyet az előbbiekben ismertetett módosítással. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
66/2012.(IV.04.)   H A T Á R O Z A T A  

                   
                      Tárgy:  Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tervezett feladatbővítése 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (3) bekezdése 
alapján – ismételten megtárgyalta a Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet tervezett feladatbővítéséről” szóló döntést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1./ Képviselő-testület a címben nevesített tárgyban hozott 53/2012.  
     (III.21.) határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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2./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Kazincbarcika Város Önkormányzat által jóváhagyott, végleges 
vagyonkezelői szerződés ismeretében, az erről szóló önkormányzati 
határozat kézhezvételét követően a legközelebbi rendkívüli ülésén dönt 
a kérdésben. 
 
Határidő: a határozat kézhezvételét követő 3 munkanapon belül 
Felelős: polgármester 
 

2./ Napirendi pont tárgya:  
 
2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 72./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
67/2012.(IV.04.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   2012. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-

támogatás igényléséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2012. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás-támogatás igényléséről szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

kifejezi azon szándékát, hogy 2012. évre vonatkozóan a 
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 
csökkentésére támogatási kérelmet kíván benyújtani a 
Magyar Államkincstár területileg illetékes szervén keresztül 
a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz. 

 
2. A Képviselő-testület elrendeli a Borsodi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft. részére, hogy a pályázat benyújtásához 
szükséges adatokat határidőben küldje meg az 
Önkormányzat számára, és működjön közre a pályázati 
dokumentáció összeállításában. 
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3. Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a 
vonatkozó rendelet pályázathoz szükséges mellékleteinek 
aláírására, és a pályázat benyújtására. 

 
Határidő:  azonnal, illetve 2012. április 13. 
Felelős:     polgármester 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 73./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta következő rendeletét:  
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
10/2012.(IV.05.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL  SZÓLÓ 
 9/2011. (III.24.) ÖNKORMÁNYZATI   RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.12 és 2.13 pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§  Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§-a a 
következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Az önkormányzat szakágazati besorolását, valamint alaptevékenységének 
szakfeladatszámát, és megnevezését a 3. melléklet tartalmazza.” 
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2.§ A Rendelet 64.§ (1) bekezdésében szereplő „Edelény Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala” szövegrész helyébe az „Edelény Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala„ szöveg lép. 

 

3.§ A Rendelet a melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki. 
 
 
4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését 

követő napon hatályát veszti. 
 
 

Vártás József     Molnár Oszkár 
                jegyző        polgármester
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Melléklet a 10/2012.(IV.05.) önkormányzati rendelethez 

„3. melléklet a 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelethez 
Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint al aptevékenységének 

szakfeladatszáma, és megnevezése 
 

1. Az önkormányzat szakágazati besorolása 
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 

társulások igazgatási tevékenysége 
 
2. Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladats záma és megnevezése 

 A B 
Sorszám Szakfeladat 

száma 
Szakfeladat megnevezése 

1 370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
2 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 
3 421100 Út, autópálya építése 
4 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
5 680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
6 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
7 813000 Zöldterület-kezelés 
8 841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
9 841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
10 841116 Országos, helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
11 841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
12 841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek 
13 841126     Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 
14 841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
15 841154 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok 
16 841173 Statisztikai tevékenység 
17 841191 Nemzeti ünnepek programjai 
18 841402 Közvilágítás 
19 841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
20 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 
21 842421 Közterület rendjének fenntartása 
22 842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
23 842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
24 843533 Az óvóhelyi védelem tevékenységek 
25 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
26 842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és 

belvízvédelem) 
27 842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és 

belvíz esetén) 
28 851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 

támogatása 
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29 852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

30 854314 Szociális ösztöndíjak 
31 862101 Háziorvosi alapellátás 
32 862240 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás 
33 869039 Egyéb, máshová nem sorolt kiegészítő egészségügyi 

szolgáltatás 
34 869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
35 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
36 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 
37 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 
38 882122 Átmeneti segély 
39 882123 Temetési segély 
40 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
41 882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
42 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
43 882203 Köztemetés 
44 889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
45 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési, átalakítási 

támogatása 
46 890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex 

tevékenységek és programok 
47 890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános 

tevékenységek és programok 
48 890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó 

tevékenységek és programok 
49 890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű 

gyermekek, fiatalok részére 
50 890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb 

tevékenységek, programok 
51 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, 

támogatások 
52 890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával 

kapcsolatos egyéb tevékenység 
53 890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő 

programok, támogatások 
54 890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó 

programok és támogatások 
55 890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása 
56 890212 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 
57 890215 A gyermekek és fiatalok környezet- és egészségtudatos 

gondolkodásának fejlesztését segítő programok 
58 890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, 

valamint támogatásuk 
59 890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó 

időskor megteremtését célzó programok 
60 890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, 

valamint támogatásuk 
61 890301 Civil szervezetek működési támogatása 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Gyermek-háziorvosi körzet helyettesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 74./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy az előterjesztésben a 
sajnálatos módon elhunyt Garay doktor úr körzetéről van szó, és 2012. április 7-én 
lejár az a határidő, amikor még a család rendelkezett a praxisjoggal. Ez a praxisjog 
2012. április 8-án átszáll az önkormányzatra, ezért nekik kötelességük betöltetni a 
körzetet, mert a családnak sajnos eddig nem sikerült értékesíteni.  Khan Aga doktort 
bízzák meg a helyettesítéssel, nem kis győzködéssel tudták rávenni, hogy vállalja el 
a gyermek-háziorvosi körzet helyettesítését. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 
 
 
 
 

62 890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
63 890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
64 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
65 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
66 890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
67 890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 
68 890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása 
69 900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
70 931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
71 931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
72 931206 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 
73 931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 

támogatása 
74 931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-) 

tevékenysége és támogatása 
75 931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
76 960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
68/2012.(IV.04.)    H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Gyermek-háziorvosi körzet helyettesítéséről 
 
Edelény város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Gyermek- háziorvosi körzet helyettesítéséről” 
szóló előterjesztést, s a folyamatos betegellátás biztosítása 
érdekében a következőket határozza: 
 
1. A Képviselő-testület elrendeli, hogy következő, munkaterv 

szerinti ülésére készüljön előterjesztés pályázat kiírására a 
gyermek-háziorvosi körzet betöltésére. 
 

2. A Képviselő-testület - a gyermek-háziorvosi körzet végleges 
betöltéséig, legfeljebb 2012. augusztus 31. napjáig- Dr. 
Rahimi Khan Aga gyermekgyógyász szakorvossal köt 
megbízási szerződést a helyettesítési feladatok ellátására.  

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés aláírására  Dr. Rahimi Khan Aga 
gyermekgyógyász szakorvossal.  

 
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

helyettesítéssel összefüggő ügyekben az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Észak-Magyarországi  Területi 
Hivatalánál és a Borsod- Abaúj – Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Edelényi, Kazincbarcikai Ózdi Kistérségi Népegészségügyi 
Intézeténél eljárjon. 
A működési engedély kiadásához szükséges eljárási illetéket 
az általános tartalék terhére biztosítja. 

 
5. Amennyiben a Képviselő-testület döntése és a praxis 

elidegenítésére rendelkezésre álló idő között a praxisjog 
értékesítésre kerül, a Képviselő-testület határozatának 1- 4. 
pontjai nem lépnek hatályba. 

 
Határidő:  az 1. pont esetében 2012. április 25. 
 a 2 – 4. pont esetében 2012. április 13. 
 az 5. pont esetében értelem szerint 
Felelős: polgármester 
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5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény város közoktatási rendszerének jövőbeni működtetéséről szóló  
44/2012.(III.21.) határozat módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 75./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondja, hogy a 
bizottsági ülésen néhányan kifejtették véleményüket a határozati javaslatban 
leírtakkal kapcsolatban, nemtetszésüket fejezték ki, hogy ebben az ügyben Szuhogy 
szinte hetente változtatja a véleményét. A bizottság jegyző úr által ismertetett 
módosítással együtt a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, mely szerint a 4./ 
ponton belül a 4a)pontot kiegészíteni javasolja a megkötött iskolai és óvodai 
intézményfenntartó társulásból szövegrésszel. A bizottságuk azt javasolja, hogy az 
óvodát ne hagyják meg a társulásban. Ezáltal a 4b) pont okafogyottá válik. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
ismerteti a bizottság javaslatát, mely szerint jegyző úr által ismertetett módosítással 
javasolja a határozati javaslat elfogadását. Ezt a módosítást márcsak azért is 
javasolják, mert a szuhogyiak folyamatosan változtatják az álláspontjukat. Többször 
elhangzott képviselő-testületi ülésen az is, hogy sokkal szerencsésebb lenne, ha 
nem társulásban működne ez a történet, viszont azt a lehetőséget meg kívánják 
nekik hagyni, hogy a negyedéves társulási normatívát le tudják hívni. 
 
Antal Pál  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát, a módosítással együtt elfogadásra 
javasolja. 
 
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy őt zavarja az, hogy Szuhoggyal többet 
foglalkoznak, mint a saját oktatási intézményükkel. Eddig sem tudta, hogy miért 
szükskéges, hogy a társulásban itt legyen, hiszen közelebb van Szuhogyhoz 
Szendrő, és a történelem folyamán is mindig Szendrőhöz tartozott. Azt mondja, ha jó 
dolog, segíteni kell Szuhogyot, a térséget, de egyet kell, hogy értsen Sztankóné 
Sándor Ibolya bizottsági elnök véleményével, hogy egyszer, s mindenkorra le kell 
zárni. Nem méltó a képviselő-testülethez, a városhoz az, hogy havonta változtatja 
Szuhogy a véleményét, ahogy neki jól esik, és mindig mást akar. A bizottságok 
véleményével egyetért és támogatja. 
 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – felkéri jegyző urat, hogy 
ismertesse a módosító javaslatot. 
 
Vártás József jegyző: A határozati javaslat 1./ pontjában, az idézőjelben szereplő 
szöveg helyére a következő szöveg lép: 
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„4./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
Szuhogy Község Önkormányzata 2012. augusztus 31. napjával kilépjen a 2011. 
szeptember 1-jei hatállyal megkötött iskolai és óvodai intézményfenntartó 
társulásból.” 
 
Polgármester : Ennek értelmében a 4/b okafogyottá válik, tehát kerüljön ki a 
határozati javaslatból. 
A fenti módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester  a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - a módosítással együtt - 11 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
69/2012.(IV.04.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Edelény város közoktatási rendszerének jövőbeni 

működtetéséről szóló 44/2012.(III.21.) határozat 
módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az „Edelény város közoktatási rendszerének 
jövőbeni működtetéséről szóló 44/2012.(III.21.) határozat 
módosításáról” szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
1./  A 44/2012.(III.21.) határozat 4. pontjának szövegtartalma 

helyébe a következő szöveg lép: 
 

 „4./ Edelény város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul  
       ahhoz, hogy Szuhogy Község Önkormányzata 2012. augusztus 31.  
       napjával kilépjen a 2011. szeptember 1-jei hatállyal megkötött  
       iskolai és óvodai intézményfenntartó társulásból.” 
 

2./ A határozat hatályba lépésének feltétele Szuhogy Község 
Önkormányzat fentiekkel egyező tartalmú határozatának 
2012. április 10. (kedd) napjáig történő megérkezése Edelény 
Város Önkormányzatához.  

 
3./ Az átalakításra vonatkozó egyeztetési eljárásokat az 1./ 

pontban foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni. 
 

Határidő:  2012. április 10., illetve 2012. augusztus 31. 
Felelős:  polgármester 
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Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönte a megjelenést, s a rendkívüli ülést bezárta. 
 
 

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

 


