
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2012. május 23-án megtartott rendes  nyílt ülésének 
 
 
 
a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 
c./ Határozata 

         
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 

1./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának,  
     eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a           
     könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről 
 
2./ Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízháló- 
     zaton 2011. évben végzett rekonstrukciós munkálatokról 
 
3./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 
     jóváhagyásáról 
 
4./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. június 1. napját követő  
     működtetéséről. 
 
5./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának 
     megválasztásáról. 
 
6./ Egyes vízügyi tárgyú rendeletek módosításáról 
 
7./ A játszóterek használatának rendjéről 
 
8./ Edelény város közoktatási rendszerének további működéséről 
 
9./ Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére 
     kiírt pályázat elbírálásáról 
 
10./ Intézményi „Alapító Okiratok” módosításáról 
 
11./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyásáról 
 
12./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról 
 
13./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programjának jóváhagyásáról 
 
14./ Nefelejcs Óvoda Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról 
 
15./ Nefelejcs Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyásáról 
 
16./ Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének elkészítéséről 
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17./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást elősegítő, munkahelyteremtő  
        intézkedéseiről 
 
18./ Edelény település vízkárelhárítási-védelmi tervének megismeréséről 
 
19./ Edelény Város Önkormányzata és a Kastélykerti Szabadidő Egyesület között  
       létrejövő közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó „Együttműködési Megállapodás”  
       megkötéséről 
 
20./ Önkormányzat tulajdonát képező Finkei út 88. sz. alatti, 1995 hrsz-ú ingatlan  
       értékesítésére történő ismételt meghirdetése 
 
21./ Önkormányzat tulajdonát képező Mátyás király u. 21. fsz.4. sz.  alatti, 126/37/A/4 
       hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő meghirdetése 
 
22./ Önkormányzat tulajdonát képező Pást út 23. sz. alatti, 226 hrsz-ú ingatlan  
       értékesítésére történő ismételt meghirdetése 

 
23./ GZT-821 frsz-ú tehergépjármű értékesítésére történő ismételt meghirdetése 
 
24./ Az Edelényi Görög Katolikus Egyházközséggel és a Bódva-völgyi Közéleti 
       Romanők Egyesületével a TÁMOP-5.6.1B-12-2 jelű pályázathoz „Együttmű- 
       ködési Megállapodás”-ok megkötéséről 
 
25./ Számítástechnikai eszközök selejtezése 
 
Zárt ülés 
 
1./ Fellebbezés elbírálása ápolási díj ügyében 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2012. május 23. 
 
 
        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. május 23-án 

megtartott rendes nyílt ülésén.  
 
Jelen vannak:   Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Csabai 

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

  
Igazoltan távol:  Antal Pál képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző    
       Méhész Katalin aljegyző 
       Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
       Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály, 
       Okmányiroda vezetője 
       Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője 
 
114, 114/, 115./ 116./, 138./ előterjesztésnél:  

     Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató  
     Nonprofit  Kft. ügyvezetője 

          Tímárné Csépány Judit Közszolgáltató  
                                      Nonprofit Kft. könyvvizsgálója 

     Illésné Dr.Kovács Magdolna könyvelő  
     Bukóczki Tímea Borsodi Közszolgáltató 

           Kft. gazdasági vezetője 
 
Molnár Oszkár  polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 10 fő 
jelen van. 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a nyílt ülés 5./ napirendi 
pontjaként tárgyalni a zárt ülésen szereplő 138./ számú előterjesztést, amely a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról szól. Az 
érintettek hozzájárultak az előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásához.    
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival 
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
 
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester a napirend módosítására tett javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt – 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta, s az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint 
határozza meg: 
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1./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának,  
     eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a           
     könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről 
     Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
2./ Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízháló- 
     zaton 2011. évben végzett rekonstrukciós munkálatokról 
     Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
3./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 
     jóváhagyásáról 
     Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
4./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. június 1. napját követő  
     működtetéséről. 
     Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
5./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának 
     megválasztásáról. 
     Előadó: polgármester 
 
6./ Egyes vízügyi tárgyú rendeletek módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
7./ A játszóterek használatának rendjéről 
     Előadó: polgármester 
 
8./ Edelény város közoktatási rendszerének további működéséről 
     Előadó: polgármester 
 
9./ Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére 
     kiírt pályázat elbírálásáról 
     Előadó: polgármester 
 
10./ Intézményi „Alapító Okiratok” módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
11./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyásáról 
       Előadó: polgármester 
  
12./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról 
       Előadó: polgármester 
 
13./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programjának jóváhagyásáról 
       Előadó: polgármester 
 
14./ Nefelejcs Óvoda Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról 
       Előadó: polgármester 
 
15./ Nefelejcs Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyásáról 
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       Előadó: polgármester 
 
16./ Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének elkészítéséről 
       Előadó: polgármester 
 
17./ Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást elősegítő, munkahelyteremtő  
        intézkedéseiről 
        Előadó: polgármester 
 
18./ Edelény település vízkárelhárítási-védelmi tervének megismeréséről 
       Előadó: polgármester 
 
19./ Edelény Város Önkormányzata és a Kastélykerti Szabadidő Egyesület között  
       létrejövő közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó „Együttműködési Megállapodás”  
       megkötéséről 
       Előadó: polgármester 
 
20./ Önkormányzat tulajdonát képező Finkei út 88. sz. alatti, 1995 hrsz-ú ingatlan  
       értékesítésére történő ismételt meghirdetése 
       Előadó: polgármester 
 
21./ Önkormányzat tulajdonát képező Mátyás király u. 21. fsz.4. sz.  alatti, 126/37/A/4 
       hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő meghirdetése 
       Előadó: polgármester 
 
22./ Önkormányzat tulajdonát képező Pást út 23. sz. alatti, 226 hrsz-ú ingatlan  
       értékesítésére történő ismételt meghirdetése 
       Előadó: polgármester 

 
23./ GZT-821 frsz-ú tehergépjármű értékesítésére történő ismételt meghirdetése 
       Előadó: polgármester 
 
24./ Az Edelényi Görög Katolikus Egyházközséggel és a Bódva-völgyi Közéleti 
       Romanők Egyesületével a TÁMOP-5.6.1B-12-2 jelű pályázathoz „Együttmű- 
       ködési Megállapodás”-ok megkötéséről 
       Előadó: polgármester 
 
25./ Számítástechnikai eszközök selejtezése 
       Előadó: polgármester 
 
Zárt ülés 
 
1./ Fellebbezés elbírálása ápolási díj ügyében 
     Előadó: polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának,  eredmény-
kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés 
tudomásul vételéről 
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 113./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
104/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  A Borsodi  Közszolgáltató Nonprofit Kft.  2011.  évi  
             mérleg-beszámolójának, eredmény-kimutatásának,  
             közhasznúsági  jelentésének elfogadása,  és a  
             könyvvizsgálói  jelentés  tudomásul  vételéről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi  „Egyszerűsített éves 
beszámoló”-ját, eredmény-kimutatását, és közhasznúsági 
jelentését elfogadja , valamint a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. 2011. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és 
jövedelmi helyzetéről szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul 
veszi.  

 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton 2011. 
évben végzett rekonstrukciós munkálatokról 
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 114./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
105/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Beszámoló a vízi-közművek üzemeltetéséről, az ivóvíz 

és szennyvízhálózaton 2011. évben végzett 
rekonstrukciós munkálatokról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. Edelény város vízi-közműveinek 
2011. évi üzemeltetéséről, az ivóvíz és szennyvízhálózaton 2011. 
évben végzett rekonstrukciós munkálatokról szóló beszámolót 
megtárgyalta és azt   elfogadja. 
 
Felelős:     polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének jóváhagyásáról 
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 115./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
106/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi  
             üzleti tervének jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi „Üzleti 
terv” -ét  j ó v á h a g y j a.  
 
Felelős:   polgármester 
Határidő: azonnal 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
 
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. június 1. napját követő működtetéséről. 
Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 116./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester véleménye szerint, mivel a Borsodi 
Közszolgáltató Kft. feladatköre 2012. június 1-jétől jelentősen szűkülni fog, ezért a 
képviselő-testületnek átgondolásra javasolja az ügyvezető bérezését. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környzetvédelmi Bizottság elnöke elmondja, hogy 
bizottsági ülésen ez az előterjesztés váltotta ki a legélénkebb vitát, és azt gondolja, 
hogy ahhoz az anyaghoz képest, amit az előző ülésen kaptak ügyvezető úrtól, most 
sokkal bővebb, informatívabb anyagot kaptak, viszont abba maradtak, hogy itt további 
egyeztetések szükségesek, amelyet nem feltétlenül képviselő-testületi ülésen kellene 
lefolytatni, hanem június 1-jéig hátralévő időben kellene letisztázni a kérdéseket. 
Javaslat a bizottság részéről nem született, viszont ezt megfontolásra ajánlaná 
mindenképpen, hogy akár a Pénzügyi Bizottság, akár az önkormányzat 
könyvvizsgálója, illetve a cég vezetése tekintse át a Kft. további helyzetét, 
működésének sarokköveit az elkövetkezendő egy hétben. Rendkívüli ülésre hozzanak 
vissza egy finomítottabb verziót a Kft. működésével kapcsolatban. Amit alpolgármester 
asszony javasolt, jelen pillanatban nem tud egyetérteni vele, mert az gondolja, hogy 
elég sok kérdés van még a Kft. működésével kapcsolatosan, és ha azt mondja, hogy 
csökkentsék ügyvezető úr fizetését a feladatok csökkenésének arányában, akkor a 
kollégája adott esetben többet kereshet, mint ő, hiszen nem ismerik a belső 
viszonyokat. Szerinte ezt a napirendi pontot mindenképpen vissza kellene hozni még 
egyszer a testület elé, és a június 1-ig hátralévő időben még finomítani ezt a történetet.  
 
Virág Tamás képviselő ügyvezető úrtól kérdezi, hogy a víziközmű átadása során 
merültek-e fel gondok, az ütemtervnek megfelelően halad-e az átadás-átvétel, illetve 
okozott-e valamilyen problémát az átadás-átvételből adódó feladat? Hogyan haladnak 
az átadás-átvétellel, tekintettel arra, hogy van még másfél hét, és a szerződés szerint 
fel kell állni az új rendszernek. 
 
Fischer Ferdinánd Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy 
az ÉRV ZRt-vel a víziközmű átadás folyamatosan halad, a mai napon is a fizikai 
állománnyal tárgyalnak. Az ÉRV ZRt-vel napi szinten kapcsolatban vannak, így 
elmondhatja, hogy a mai napon megkezdték a vízórák leolvasását közösen. Ez a dolog 
zökkenőmentesen megy, ami egy hosszadalmas folyamat lesz, amelyben lesznek 
átfedések, a munkákban is, de ütemterv szerint haladnak. Június 1-jére a vízórák 
leolvasa megtörténik, az elszámoló számlát elkészítik, mindenkinek meglesz a 
munkahelye és az adott feladata. A tegnapi napon a dolgozók fele orvosi vizsgálaton 
volt az ÉRV ZRt-nél, holnap megy a másik fele, külön a műszaki dolgozók, külön a 
gazdasági dolgozók. Rengeteg az átadással járó feladat, de megoldják és bízik benne, 
hogy az átadás zökkenőmentes lesz. 
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Virág Tamás képviselő úgy ítéli meg, hogy a város életében a Kft-nek a sorsa nem 
közömbös, és amikor elkészítette az ad-hoc bizottság a víziközművekkel kapcsolatos 
koncepcióját, ezen belül része volt a Kft. további sorsa is. Akkor a bizottság 
megállapította azt, és elfogadta a képviselő-testület is, hogy a Kft. a város érdekében 
létrejött szervezett, amely zömében a város érdekének megfelelően a város 
működtetésére lett alapítva az önkormányzat részéről. Ez nem egy vállalkozás, 
amelynek célja a profit megszerzése, hanem városi feladatokra létrehozott szervezet. 
Megállapította ez a koncepció azt is, hogy gyakorlatilag a társaságnak az eredményes 
működtetése kimondottan az önkormányzaton áll vagy bukik. Ugyanis, a 
megrendelések zömét, 80-90 %-át tulajdonképpen az önkormányzat biztosítja. Tehát az 
önkormányzatnak, a képviselő-testületnek kell eldönteni azt, hogy a későbbiekben mit 
akar a Kft-vel végrehajtatni, milyen feladatok megoldását várja el tőlük, és az 
önkormányzat mennyi pénzt tud ehhez biztosítani. A koncepcióban azt is megemlítették 
és elfogadták, hogy a városon belül minden évben van egy jelentős beruházás, vagy 
felújítás, illetve egyéb munkálatok, ezért azt mondja, hogyha életképessé akarják tenni 
a Kft-t, akkor ezekből a felújítási, karbantartási és beruházási munkákból mindenképpen 
adni kell részükre fix feladatokat. Úgy kell kiírni a pályázatokat, és úgy kell tárgyalni 
majd esetleg a nagy beruházókkal, hogy vegyék be az önkormányzat Kft-jét, hiszen a 
kiírást az önkormányzat teszi. A Kft. elég jó gépparkkal rendelkezik, földmunkáktól 
kezdve méréseken keresztül mindenre alkalmas a Kft. Az a véleménye, hogy ezt a 
lehetőséget ne vegyék ki, mert nekik lesz gondjuk ezzel, és mindenképpen szem előtt 
kell tartani polgármester úrnak, a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési 
Bizottságnak, ha ilyenekkel foglalkoznak. 
Arra hívja fel a figyelmet, hogy ez a Kft. egy brutális piacvesztést szenvedett el a 
víziközmű átadás kapcsán, és tulajdonképpen piacának 70 %-át elveszítette, az azzal 
járó bevételt, lehetőségeket és a működéshez szükséges nyereséget. Nem egyszerű 
dolog egy ekkora piacvesztés után a hogyan tovább. Nagyon felelősségteljesen kell 
hozzányúlni, nagy segítséget kell adni a város részéről, a testület részéről, hogy a Kft. 
életben maradjon, mert az ÉRV ZRt. tartotta a szavát, átvette a 24 fős létszámot, és 
biztosítja részükre a megélhetést. A megmaradt 17 főről kell gondoskodni, és 
tulajdonképpen kellenek azok a fix pontok, amit nekik kell meghozni, hogy ez a 17 fő is 
tudjon élni, vagy netán tudjon továbbfejlődni a Kft.  
Alpolgármester asszony felvetette ügyvezető fizetésének a csökkentését, azért, mert 
állítólag kevesebb a feladat. Ő nem javasolná a csökkentést, mert sokkal nagyobb 
feladata lesz, sokkal idegtépőbb helyzetbe került azáltal, hogy így lecsökkent a 
lehetőség. Az inkább inspirálja, ha nem csökkentik le a fizetését, mert neki ugyanis ki 
kell gazdálkodnia a dolgozóknak a fizetését, ami nem kis feladat. 
 
Vattay Béla alpolgármester úgy gondolja, hogy senki számára nem kérdés, hogy a Kft-t 
valamilyen szinten működtetni kell, mint önkormányzati 100 %-os tulajdonú Kft-t. 
Véleménye szerint több területet még ki kell „bontani”, pl. a parkfenntartást, hogy ezután 
ez hogyan fog működni, hiszen közhasznú munkavállalókat vontak be eddig ennek a 
feladatnak az ellátására. Tény, hogy a városban a fűnyírást most nagyon kevés 
létszámmal tudják végezni. Szerinte a most megkapott anyag az előzőhöz képest 
sokkal részletesebb, de még mindig nagyon sok mindent ki kellene „bontani.” Szerinte 
le kell egyeztetni azokat a feladatokat, amit el tud végezni a Kft., és amit eddig 
szívességből végzett el. Gondol itt az egyházi kezelésben lévő temetőknek a rendbe-
tételére. Nekik is érdekük, hogy rendben legyen, de innentől kezdve ezt tisztázni kell az 
egyházzal, mert nem fog tudni a Kft. segíteni, vagy ha segít, milyen módon tud 
besegíteni, mennyiért. Ezután, ha kérnek a Kft-től valamit, a pénzt hozzá kell tenni. A 
bevételükből a 220 millió forint kiesik a víziközmű átadás miatt, és azt tudják, hogy a 
szennyvíznél kicsi nyereséget tudtak termelni, ezáltal a Kft. mozgástere is nagyobb volt.  
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Úgy gondolja, hogy az elkövetkezendő időszakban le kell ülni, konkrétan meg kell 
beszélni a parkfenntartás kérdéskörét. Ezeket kéri, hogy az ügyvezető úr részletesen 
bontsa ki, lássák, hogy ez eddig mennyibe került, ugyan így az út-járda karbantartás 
költségét is, azért hogy tudják, mennyit kellene a városnak odatenni ezeknek a 
feladatoknak az elvégzésére. Szólt még a saját bevételeknek a növeléséről. Az 
anyagban szereplő 17 millió forint, ugyan nem kevés, de arra kell törekedni, hogy az 
önkormányzati beruházásokból valamilyen szinten munkát biztosítsanak a Kft-nek, hogy 
tudja a bevételét növelni. 
A Kft. telephelyével kapcsolatban megjegyezte, hogy szerinte is mindenképpen a város-
központban kell megoldani, melyre alkalmas az anyagban javaslatként is szereplő 
Máltai Szeretetszolgálat épülete. Szükségesnek tartja, hogy ebben is egyeztetés 
történjen, hiszen a telephely kialakítása is legalább 3-5 millió forintot igényelni fog 
véleménye szerint. Ezeket is jó lenne számokkal alátámasztva látni, illetve azt, hogy 
miből fogja kigazdálkodni, vagy esetleg az önkormányzat fogja biztosítani. Nagyon sok 
„ha” van ebben az egész kérdésben, ezért mindenképpen konkrétabbá kell tenni. 
 
Baricska Jánosné képviselő nem érti, hogy most miért a polgármesteri hivatal „alá” 
tartozik a közcélú munkavállalóknak az irányítása, és miért nem a Kft. alá, ahol 
parkfenntartás van. Miért van ez így? 
 
Polgármester : A kérdésre a válasz egyszerű azért, mert a Start Közmunkaprogramra 
kizárólag önkormányzat pályázhatott és ebben egyértelműen benne van, hogy a 
polgármesteri hivatal irányíthatja a Start Közmunkaprogramot. Egyébként pedig, ebben 
a munkában közreműködik a Kft., erre van lehetőség. Úgy gondolja, hogy a hivatalnak 
is sokkal egyszerűbb lett volna, ha az egész programot a Kft. végezhette volna. Ebben 
semmi hátsó szándék nem volt. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester csatlakozik ahhoz a véleményhez, mely szerint 
ebben az előterjesztésben nagyon sok a „ha”. Ez a téma novembertől ismert, az, hogy 
itt nagy átalakítások lesznek, ezért nem az utolsó pillanatban kellene a „ha” kérdéseken 
gondolkodni, hanem attól az első perctől kezdve, amikortól mindannyian tudomást 
szereztek arról, hogy központilag nagy átalakítások lesznek.  
Megjegyezte, hogy ezért merte javaslatát feltenni a képviselő-testületnek.  
 
Virág Tamás képviselő: Igaz, hogy erről szóban többször beszéltek, és hogy ez fél éve 
téma, de a Kft. alapító okiratában az van, hogy az önkormányzat alapította azoknak a 
feladatoknak a végrehajtására, amelyekkel meg vannak bízva. Szerinte itt érdemben, 
minden vonatkozásban a képviselő-testület felelőssége, hogy megtalálják a 
megoldásokat, és nem az ügyvezető elnöké, mert ő tulajdonképpen beosztott. Az 
SZMSZ-ükben nincs olyan rögzítve, hogy ezekért a dolgokért felel. A működésért felel, 
de itt döntéseket kell hozni és meg kell nézni, hogy ezek helytállóak-e vagy nem. Úgy 
gondolja, hogy a testületé, az önkormányzaté a felelősség, ezért nekik kell dönteni. 
Kérdése, hogy az elmúlt időszakban a tárgyalások során volt-e olyan konkrét igénylista 
megfogalmazva, hogy milyen feladatokat igényel az önkormányzat? Azok, ha be lettek 
volna árazva, hogy miből tud kijönni, milyen létszámmal, milyen összeget tud 
biztosítani, és fel volt-e térképezve az egyéb lehetőségnek a köre,  és amit  konkrétan 
tud biztosítani az önkormányzat. Tehát a beruházásokból, esetlegesen bejövő 
bevételekből, amely az életképességét biztosítaná, mert a többi bevételt tulajdonképpen 
külsősöktől szerezi meg a  Kft., ami elég bizonytalan, hiszen tudják milyen a piac. A Kft-
nél voltak olyan tevékenységi körök, amelyet annak idején kiadott az önkormányzat, 
ilyen volt a temetők üzemeltetése is. Szerinte, ha a temetőt üzemeltető jelenlegi Kft-nek 
megéri üzemeltetni, akkor nekik is meg kellene, hogy érje.  
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Ilyen hasonló tevékenységeknek a visszavételét gondolja, ami szintén bővítené a 
bevételt. Végül is a képviselő-testület feladata, hogy megtalálják a legjobb megoldást, 
hogy életképes legyen a cég. 
 
Csabai Gyula képviselő részben egyet tud érteni képviselő úrral, részben 
alpolgármester asszonnyal is, viszont amikor az ad-hoc bizottság befejezte munkáját 
decemberben, akkor kértek ügyvezető úrtól egy anyagot. Ezt követően történt jó néhány 
egyeztetés, aztán az elmúlt testületi ülésen jutottak el oda, és ügyvezető úr is 
megértette, hogy mit vár el tőle a képviselő-testület. Az önkormányzati képviselő 
javaslatot tesz, adott esetben kritikát is megfogalmaz, viszont sokkal könnyebb dolga 
van akkor, hogy ha egy cég ügyvezetője, egy szakember olyan anyagot tesz le az 
asztalra, amit tovább lehet boncolgatni. A mostani ülésre kaptak egy ilyen anyagot, 
ezért mondta azt, hogy mindenképpen tovább kell boncolgatni akármennyi idő is telt el. 
Ennek a történetnek a finisébe érkeztek, de van egy problémája az önkormányzatnak, 
amit meg kell oldani. Szó volt arról, hogy kérnek egy részletesebb kimutatást akár a 
parkfenntartással kapcsolatos dolgokról, és kérték, mutassa ki ügyvezető úr, hogy hány 
fő, hány munkaórában, milyen gép-üzemórában, milyen üzemanyag-felhasználással, 
stb. Ezekre mondta azt, hogy mese nincs, ezalatt a másfél hét alatt ez további 
egyeztetést igényel. Alpolgármester asszony, mint a város alpolgármestere nyugodtan 
kérdezhette volna ügyvezető urat, nyugodtan foglalkozhatott volna ezzel a kérdéssel az 
elmúlt félévben, és akár elébe is mehetett volna a dolgoknak. Tehát ne akarjanak nagy 
hirtelen mindent ráborítani egy emberre, hanem próbálják megtalálni a megoldást a 
képviselő-testületen belül a Kft. vezetésével együtt. 
 
Baricska Jánosné képviselő kéri ügyvezető úr véleményét az eddig elhangzottakkal  
kapcsolatban, illetve, hogy elhangzott a novemberi és decemberi időszak a várható 
átalakítás kapcsán.   
 
Fischer Ferdinánd  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy 
amikor az ad-hoc bizottság összeült, kidolgozott decemberben időpontot az ÉRV ZRt. 
részére történő átadásra, akkor utána továbbfolytatódtak az ÉRV ZRt-vel a tárgyalások 
és az előző testületi ülésen jött egy ÉRV-s szerződés, majd egy döntés. Ez az egész 
folyamat befolyásolja a Kft. jövőbeni működését. Tehát nem volt lezárt kérdés 
decemberben, egy folyamat volt, amiben folyamatosan részt vett és dolgoztak rajta. Az 
önkormányzat részéről is sokat dolgoztak rajta, az ÉRV ZRt. és a Kft. részéről is. Az 
első dolog az volt, hogy minden embernek megtalálják a munkahelyét az ÉRV ZRt-nél, 
tehát ezek a dolgok folytak, amely befolyásolja a Kft. jövőbeni működését. Úgy képzelte 
el ezek után a tárgyalásokat, hogy hasonlóan az ÉRV ZRt-hez, ugyanilyen 
tárgyalássorozatnak a végeredménye lesz a Kft. jövőbeni működése, amit az ÉRV-s 
tárgyalás lezárása után tudnak megtenni. Úgy gondolja, hogy maximum abban hibázott, 
hogy nem ment a dolgok elébe, hogy az önkormányzattal egyeztetett volna, és ugyan 
úgy támpontokat kért volna, az önkormányzat elvárásait kérte volna, azoknak a  fix 
pontoknak a megadását, hogy mi az elképzelés. Az időbeliség tekintetében nem 
lehetett volna novemberben a Kft. jövőbeni működéséről leírni valamit, amikor az ÉRV 
ZRt. átvételről volt szó.  
A bérezést illetően egyetért alpolgármester asszonnyal akkor, ha az fog kiderülni, hogy 
a feladatok olyan mértékben fognak lecsökkenni, hogy az ügyvezetői feladat is 
csökkenni fog a cégnél, csak akkor más dolgokon is el kell gondolkodni. Tud 
párhuzamot is vonni, az önkormányzattól is kikerültek az egyházi iskolák, a kórház, 
egyéb dolgok. Az alpolgármesteri feladatok nem csökkentek-e le ezzel? Ez nem az ő 
feladata, csak párhuzamot vont le. 
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Polgármester a napirend felett a vitát lezárja.   
Úgy gondolja, hogy néhány vélemény, gondolkodás bizonyos szinten tévúton jár. Ugyan 
így vonatkozik ez ügyvezető úr által most elhangzottakra. Hogy miért?  
Akkor, amikor napvilágot látott a kormány szándéka, miszerint a víziközmű szolgáltató 
társaságok számát drasztikusan csökkenteni kell majd az országban, és nyilván olyan 
feltételekhez szabták, hogy tulajdonképpen onnantól kezdve elindultak bizonyos fajta 
puhatolózások a térségben jelenlévő víziközmű szolgáltatók részéről, pl. a MIVÍZ Kft., 
Borsodvíz Kft., és az ÉRV ZRt. részéről is. Azt kristálytisztán lehetett tudni, és 
mindegyik szolgáltató egyértelműen jelezte, hogy abban az esetben, ha ő kapja meg a 
szolgáltatás jogát az önkormányzattól, akkor telephelyet létesít, a most meglévő Kft. 
személyi állományára építve. Tehát a személyzet jelentős részét, akik a víziközmű 
szolgáltatásban dolgoztak, át fogja venni. Az önkormányzat 2004. április 1-jével 
megalapította a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-t. Az akkori alapító okiratban 
minden egyes tevékenységi kört szerepeltetett az akkori képviselő-testület, amelyet 
elvárt. A Kft. alapvetően nem profitorientált, alapvető feladata az, hogy a városban 
azokat a tevékenységeket, amelyek a város tisztántartását, szebbé tételét, stb. 
követelik meg, azokat maradéktalanul elvégezze. Ebből következik, hogy már tavaly év 
végén tudni lehetett, hogy a Kft. életében „csupán” annyi változás fog bekövetkezni, 
hogy a víziközmű szolgáltatás kikerül tevékenységi köréből. A  többi ugyan úgy 
ottmarad, így a parkfenntartás, településtisztaság, a bérlakások kezelése, stb. Szerinte 
teljesen mindegy, hogy magán vagy önkormányzati szféráról is legyen szó, de ha  
létrehoznak egy vállalkozást, - legyen az Kft. vagy részvénytársaság, - akkor azért 
választanak ügyvezetőt, vagy vezérigazgatót, mert tőle várja el a tulajdonos, hogy az 
érdekeit maximálisan képviselje, és a cég működését a lehető legrentábilisabban 
megszervezze, illetve hozza vagy a profitot, vagy lássa el azokat a nonprofit 
tevékenységeket maradéktalanul, amelyekkel a tulajdonos megbízta. Onnantól kezdve, 
hogy megalakult a Kft. és megválasztotta az ügyvezetőt, a tulajdonos csak számon kér. 
Nem a tulajdonos feladata, hogy kitalálja, hogy mit kellene ennek a cégnek csinálnia 
ahhoz, hogy minél több hasznot hajtson. Ez mindig az ügyvezetés feladata, és ezt 
ügyvezető úr jól tudja, hiszen a magánszférában ott az érdekeltsége. Ezért gondolja 
azt, hogy nagyon sok elhangzott mondat picit tévúton jár ezzel kapcsolatban. Ugyan ez 
vitatkozik Csabai Gyula képviselő úr néhány mondatára is, tehát szó sincs arról, hogy 
nekik kellett volna kitalálni a hogy továbbot. A dolog adva van, és az, hogy hogyan 
lehetne eredményesebbé tenni a további működtetést, az az ügyvezető feladata lett 
volna, az hogy leírja hogyan tovább, és mit képzel el még a Kft-vel kapcsolatban. 
Drasztikus mértékben csökkent az elmúlt esztendőkben a Kft. feladata. Kikerült 
tevékenységi köréből a rakacai üdülő a vendégház, a sportpálya és a köztemetők 
üzemeltetése, és most kikerült a víziközművek üzemeltetése is. Gyakorlatilag a 
feladatainak 90 %-át elveszítette a Kft. Mint önkormányzati képviselőknek, illetve neki, 
mint polgármesternek egyetlen egy feladat van, az, hogy a Kft-ben még megmaradt 
tevékenységeket maradéktalanul számon kérjék a Kft-n. A mai állapot szerint a Kft-nek 
egyedüli, kizárólagos bevételi forrása az önkormányzattól kapott bevétel lesz majd, 
semmi más. Az már az ügyvezető úron fog múlni, hogy vállalkozásból tud-e hozzátenni 
ehhez a bevételhez. Az önkormányzati bérlakásoknál az önkormányzattól van a 
bevétel, a településtisztaságra az önkormányzat fizet szerződés alapján, a 
parkfenntartást szintén az önkormányzat fizeti, tehát 100 %-ban az önkormányzat fogja 
finanszírozni innentől kezdve a Kft-t. Az önkormányzatnak ebben a pénzügyi helyzetben 
nagyon át kell gondolnia, hogy milyen létszámmal, milyen bérezéssel, stb. mit követel 
meg. 
 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatához a következő módosítást teszi: 
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Javasolja a határozati javaslat 1./ pontját érintően, hogy az utolsó „elfogadja” szó 
maradjon ki a határozatból, és a következőképpen folytatódjon: „ ... megtárgyalta és 
elrendeli annak újratárgyalását. Megbízza a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, a könyvelő irodájának képviselőjét, könyvvizsgálóját a Kft. pénzügyi 
helyzetének részletes elemzésére, különös tekintettel a Kft. további működtetésére.” 
Javasolja továbbá, hogy a 4./ pont kerüljön ki és a május 30-án, vagy 31-én tartandó 
rendkívüli ülésére jöjjön vissza. 
 
A módosító javaslatok elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot - a módosításokkal együtt - 10 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
107/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. június 1. 

napját követő működtetéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete „A Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. június 1. napját követő 
működtetéséről” szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Képviselő-testülete a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezető igazgatójának jövőre vonatkozó elképzeléseit 
megtárgyalta, és elrendeli annak újratárgyalását.  
Megbízza a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, a 
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, a könyvelő 
irodájának képviselőjét, könyvvizsgálóját a Kft. pénzügyi 
helyzetének részletes elemzésére, különös tekintettel a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. további működtetésére. 
 

Határidő:  2012. május 31. (rendkívüli testületi ülés 
 várható időpontja) 

Felelős:     polgármester 
 
2. Képviselő-testülete az Edelény Város Önkormányzata és a 

Borsodi Közszolgáltató Kht. között 2004. július 1-jén 
víziközművek üzemeltetésére megkötött üzemeltetési 
szerződést a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel 2012. 
május 31. napjával közös megegyezéssel felbontja. 
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3. A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) 
köteles részt venni a víziközmű-vagyon átadás-átvételi 
eljárásában, mely eljárás során a 2. pontban nevesített 
üzemeltetési szerződés megszűnésével egyidejűleg a Kft. a 
közművagyont az Önkormányzat közreműködésével 
közvetlenül az ÉRV ZRt. részére adja át. 

 
Határidő:  2012. június 1. 
Felelős:     polgármester 

 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztásáról. 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 138./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
108/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság  
             tagjának megválasztásáról 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - mint  

a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapítója -         
tudomásul veszi  Gergely Enik ő Emese (anyja neve: 
Németh Enikő, lakcím: 3780 Edelény, Dózsa György út 9.) 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyel ő Bizottsági 
tagsági tisztségér ől történ ő lemondását és megállapítja, 
hogy Felügyelő Bizottsági tagsága – a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 31.§ d) pontja alapján 
2012. május 31. napjával megsz űnik.   

 
Képviselő-testület egyúttal a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. Felügyelő Bizottsága tagjának  Simkó Gáborné  anyja 
neve:  Prilcsuk Mária 3780 Edelény, Tomori Pál út 2. szám 
alatti lakost, 2012. június 1. napjától megválasztja.  
 
A Felügyelő Bizottsági tag megbízatása 2014. március 31. 
napjáig szól. 

 
2. Képviselő-testület Gergely Enik ő Emese Felügyelő 

Bizottsági Tagnak a Felügyelő Bizottságban végzett 
munkáját megköszöni . 
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3. Képviselő-testület utasítja a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a nyilvántartásban történő 
átvezetése iránt a szükséges intézkedést tegye meg a 
Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester, ügyvezető 

 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Egyes vízügyi tárgyú rendeletek módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 117./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2012.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

 EGYES VÍZÜGYI TÁRGYÚ RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL  
 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 
2000. évi XLIII. törvény 23. § b) pontjában, valamint 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 II. 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. 3.1.4. 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: 

 
1.§ A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására 

szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet 3.§ (1) 
bekezdésében szereplő „a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (3780 Edelény, 
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Borsodi út 26.)” szövegrész helyébe „az Északmagyarországi Regionális Vízművek 
ZRt. (3700 Kazincbarcika; Tardonai út 1.)” szöveg lép. 

2.§ Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért és a 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjról 52/2004.(XII.20.) 
önkormányzati rendelet 1.§-ában szereplő „Borsodi Közszolgáltató Közhasznú 
Társaságra (3780 Edelény, Borsodi út 26. szám)” szövegrész helyébe „az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt.-re (3700 Kazincbarcika; Tardonai 
út 1.)” szöveg lép. 

3.§ Hatályát veszti az önkormányzat által szervezett foglalkoztatásról és az ezzel 
kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 18/2008.(VI.25.) önkormányzati rendelet. 

4. § Ez a rendelet 2012. június 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 

 
 
 
   Vártás József     Molnár Oszkár 

    jegyző                 polgármester 
 
 

 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
A játszóterek használatának rendjéről 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 118./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi Bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy régóta beszéltek arról, hogy szükség lenne a 
városban egy ilyen rendeletre és remélhetően a képviselő-testület elfogadja ezt, hogy 
egy picit szabályozzák a játszótér használatát. Osztályvezető úrtól bizottsági ülésen azt 
kérdezték, hogy hogyan kívánják ellenőrizni, mellyel kapcsolatban elmondta, hogy a 
közterület-felügyelővel, illetve a rendőrség munkatársain keresztül. Mindenkinek felhívja 
a figyelmet arra, hogy az elkövetkezendő időszakban ezt szigorúan fogják venni, hiszen 
nagyon sok minden előfordult a játszótereken, amiket nem kíván felsorolni, és amelyek 
a nem rendeltetésszerű használathoz kapcsolódott az elmút időszakban. Az lenne a 
kérése, hogy a 4.§-ban szereplő pontokat akár az Edelényi Városi Televízióban, akár az 
önkormányzati újságban tegyék közzé, hogy a város lakossága legyen tisztában a 
játszóterek használatának rendjével, illetve annak főbb pontjaival. 
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester örül ennek a rendeletnek, mert végre már lehet 
szankcionálni azokat, akik a játszótereket nem a rendeltetésének megfelelően 
használják, és végre majd a gyermekekért lehetnek ezek a játszóterek. 
 
Magyar Árpádné képviselő felvetette az egresi városrészen négy évvel ezelőtt 
megépített játszótér sorsát, amely tönkretett állapotban van. Balesetveszpélyessége 
miatt kéri a játszótéri eszközök maradványainak eltávolítását. 
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Polgármester – mivel több kérdés, vélemény nem volt - szavazásra bocsátja a 
rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, 
majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

20/2012.(V.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A JÁTSZÓTEREK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉR ŐL 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi 
önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján 

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

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.11.4 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével 

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

 
1.§ A rendelet célja, hogy biztosítsa az Edelény város közigazgatási területén lévő 

játszóterek használói számára a kellemes időtöltést, hozzájáruljon zavartalan 
kikapcsolódásukhoz, gondoskodjon az egészségük védelméről, a hatósági 
rendelkezések érvényesítéséről és biztosítsa a közbiztonsági, állagmegóvási 
szabályok betartását és betartatását. 

2.§ A rendelet hatálya Edelény város közigazgatási területén lévő, az önkormányzat 
tulajdonában álló közterületen kialakított játszóterekre terjed ki. 

3.§ E rendelet alkalmazásában: 

1. játszótér: a játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003.(XI.27.) GKM 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § a) pontjában meghatározott tér; 

2. játszótéri eszköz: a Rendelet 2. § b) pontjában meghatározott eszköz; 

3. játszótér területe: a játszótér kerítéssel körbekerített területe, kerítés hiányában a 
játszóeszközök 10 méteres körzete; 

4. nyitvatartási idő: az önkormányzat tulajdonában lévő, körül nem kerített 
játszóterek használatára biztosított idő. 

4.§  A játszóterek használatának rendje:  

a)  Játszótér nyitvatartási ideje a nyári időszámítás idején reggel 7 és este 21 óra 
között, míg a téli időszámítás idején reggel 8 és este 18 óra közötti időszak. 

b) A játszóteret a 6 éves kor alatti gyermekek kizárólag szülői felügyelet mellett, míg 
a hat éves kor felettiek 14 éves koruk betöltéséig használhatják. A 14 éves kor 
felettiek számára a játszótér használata tilos. 
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c) A játszótér a gyermekek és kísérőik számára játék és pihenés céljára 
használható oly módon, hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. 

d) Az eszközök, berendezési tárgyak csak rendeletetésüknek megfelelően 
használhatóak. 

e) A játszóterek használói maguk felelnek a szabályok megtartásáért, az 
eszközöket, berendezéseket, növényzetet rongálók anyagi felelőséggel tartoznak 
az okozott kárért. 

f) A játszótéren tilos a dohányzás és a szeszesital fogyasztás, valamint a 
szemetelés. 

g) A játszótér területére kutyát bevinni tilos. 

h) A játszótérre üveget, illetve sérülést, balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő 
eszközt bevinni tilos. 

i) Játszóterek területére járművel behajtani tilos. 

j) Játszótér területén tilos kerékpárral vagy más járművel áthaladni vagy 
közlekedni. 

k) Iskolai, és óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a 
baleset megelőzéséért. 

l) A játszótér használói és felnőtt kísérőik felelősek a játszóeszközök 
rendeltetésszerű és balesetmentes használatáért, a játszótér állapotának 
megőrzéséért. 

5.§ (1) Ez a rendelet 2012. június 1-jén lép hatályba. 

(2) A 6.§ a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

6.§ A tiltott, kirívóan közösségellenes magtartásokról szóló 15/2012. (IV.26.) 
önkormányzati rendelet 3.§ 86. pontjában szereplő „szabályzatot” szövegrész 
helyébe a „szabályokat” szöveg lép. 

 

 
Vártás József      Molnár Oszkár 
      jegyző         polgármester 

 
 
 
8./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény város közoktatási rendszerének további működéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 119./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Turóczi Bertalan osztályvezető tájékoztatásul elmondja, hogy a tegnapi napon 
megérkezett a BAZ. Megyei Kormányhivataltól az átszervezéssel kapcsolatos 
állásfoglalás, ezért nem tudták az előterjesztéshez mellékelni.  
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A Kormányhivatal álláspontja szerint az átszervezésnek ehhez a formájához nem 
szükségeltetik állásfoglalásuk, illetve véleményük. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot:  

 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
109/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelény város közoktatási rendszerének további működéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Edelény város közoktatási rendszerének jövőbeni működtetéséről” szóló 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
 
1.   Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a  

2011. szeptember 1. napjától - az általános iskolai feladatok ellátására  - 
megkötött intézményfenntartó társulásból Szuhogy Község Önkormányzata 
2012. augusztus 31. napjával kilépjen. 
 

2.   Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a  
2011. szeptember 1. napjától - az óvodai feladatok ellátására  - megkötött 
intézményfenntartó társulásból Szuhogy Község Önkormányzata 2012. 
augusztus 31. napjával kilépjen.” 
 

3.  A Képviselő-testület a 2011. szeptember 1. napjától az óvodai feladatok  
ellátására megkötött társulási megállapodás módosítását a határozati 
javaslat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
 

4.   A Képviselő-testület a 2011. szeptember 1. napjától az általános iskolai 
 feladatok ellátására megkötött társulási megállapodás módosítását a 
határozati javaslat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
 

5.   Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda 
 fenntartói jogát 2012. szeptember 1. napjától nem adja át a Miskolci 
Apostoli Exarchátusnak, mert a megkezdett felújítási munkálatok a 
2012/2013. nevelési év kezdetére nem fejeződnek be, és folyamatban lévő 
beruházás más fenntartónak nem adható át. 
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6.   Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Általános 
Iskola, a Mátyás Óvoda és Bölcsőde és a Nefelejcs Óvoda 
gazdálkodásáról, a Borsodi Általános Iskola szervezeti keretein belül 
működő konyha további működéséről az irányadó jogszabályok 
megjelenése után - a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 102. § 
(11) bekezdése alapján - 2012. július utolsó munkanapjáig dönt. 

 
Határidő:  1 -5. pont esetében 2012. május 31. 
      a 6. pont esetében  2012. július 31. 
Felelős:  polgármester 

 
 

1. melléklet 109/2012.(V.23) 
határozatához 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS  

m ó d o s í t á s a 
 

óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társul ás létrehozásáról és m űködési 
szabályairól  

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

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

b) Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
c) Működési területe, ellátási körzete: a társult önkormányzatok teljes közigazgatási 

területe.” 
 
A megállapodás 2. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
 
 „2.  A társulás tagjainak neve, székhelye: 
  2.1    Edelény Város Önkormányzata – gesztor önkormányzat  
  Címe: 3780. Edelény, István király útja 52. 
  Képviselője: Molnár Oszkár polgármester 
 
2.2  Damak Község Önkormányzata – társult önkormányzat 

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

 
2.3  Abod Község Önkormányzata – társult önkormányzat 

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

Címe: 3780 Balajt, Fő út 55. 
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester 

 
2.5  Ládbesenyő Község Önkormányzata – társult önkormányzat 

Címe: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 
Képviselője: Horváth Róbert polgármester” 
 
 

 
A megállapodás 6. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
 
 „6.  A társulás célja, tevékenységi köre:   

A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján az 
óvodai nevelés megvalósítása. 
Feladat-ellátás helye szerint az ellátandó alaptevékenysége, alaptevékenységi 
szakfeladat, szakfeladat száma: 

 
Edelény, Mátyás király út 1. és  7/a.  szám és a Bányász út 2. szám: 
 

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

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

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

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

889101  Bölcsődei ellátás 
562912  Óvodai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi ékeztetés 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése” 

 
 
A megállapodás 7. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
  
„ 7.  A társulás által fenntartott intézmények: 

7.1 A székhely intézmény neve: Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
7.2 Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király u. 7/a. 
7.3 Az intézmény működési területe: Edelény, Damak, Abod, Balajt, Ládbesenyő  

települések közigazgatási területe 
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7.4 Az intézmény típusa: óvoda és bölcsőde. 
 
A megállapodás 8. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
 
 „ 8.  A társulás vagyona: 

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

 
A megállapodás 9. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
 
 „9. A társulás költségeinek viselése: 
 

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

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

 
 
A társulási megállapodás kiegészül az alábbi 15. po nttal: 
 „ 15. A megállapodás módosítása 2012. szeptember 1. napján lép hatályba,” 
 
 
Edelény, 2012. május 23. 
 
 
 
 Molnár Oszkár Vártás József  
   polgármester       jegyző 
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2. melléklet 109/2012.(V.23) határozatához 

 
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

m ó d o s í t á s a 
 

általános iskolai oktatási és nevelési feladatokat ellátó intézményfenntartó 
társulás létrehozásáról és m űködési szabályairól 

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

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

b) Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
c) Működési területe, ellátási körzete: a társult önkormányzatok teljes közigazgatási 

területe.” 
 
 A megállapodás 2. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
 
 „2.  A társulás tagjainak neve, székhelye: 

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

2.2 Damak Község Önkormányzata – társult önkormányzat 
Címe: 3780 Damak, Szabadság út 35. 
Képviselője: Baranyay Barnabás polgármester 

 
2.3 Abod Község Önkormányzata – társult önkormányzat 

Címe: 3753 Abod, Magyar u. 42 
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester 

 
2.4 Balajt Község Önkormányzata – társult önkormányzat 

Címe: 3780 Balajt, Fő út 55. 
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester 

 
2.5 Ládbesenyő Község Önkormányzata – társult önkormányzat 

Címe: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64. 
Képviselője: Horváth Róbert polgármester” 
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A megállapodás 6. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
 
 „6.  A társulás tevékenységi köre:   
A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján az általános iskolai 
oktatás-nevelés megvalósítása, így különösen: 
 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 
852011  Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
852012  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

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

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

évfolyam) 
852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

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

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852024  Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
855911  Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912  Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914  Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 
855916  Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai 

nevelése 
855937  M.n.s. egyéb felnőttoktatás 
561000  Éttermi, mozgó vendéglátás 
562100  Rendezvényi étkeztetés 
562913  Iskolai intézményi étkeztetés 
562917  Munkahelyi ékeztetés 
682002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
910121  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122  Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123  Könyvtári szolgáltatások 
931204  Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
E feladatokhoz kapcsolódó költségeknek az önkormányzat költségvetésében 
szerepelnie kell.” 
 
 
A megállapodás 7. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
 
 „ 7. A társulás által fenntartott intézmények: 

a) A székhely intézmény neve: Borsodi Általános Iskola 
b) Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 150. 
c) Az intézmény működési területe: a társult önkormányzatok teljes 

közigazgatási területe. 
d) Az intézmény típusa: általános iskola.” 
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A megállapodás 8. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
 
 „ 8. A társulás vagyona:  

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

 
A megállapodás 9. pontja az alábbiak szerint módosu l:   
 
 „9. A társulás költségeinek viselése: 

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

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

 
c) Abod, Balajt, Ládbesenyő, Damak önkormányzatok az alap- és kiegészítő  

normatíván felül egyéb összeggel nem járulnak hozzá az intézmény- 
fenntartáshoz.„ 

 
 
A társulási megállapodás kiegészül az alábbi 15. po nttal: 
 
„ 15. A megállapodás módosítása 2012. szeptember 1. napján lép hatályba,” 
 
 
 
Edelény, 2012. május 23. 
 
 
 
 Molnár Oszkár Vártás József  
   polgármester       jegyz ő 
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9./ Napirendi pont tárgya:  
 
Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére kiírt 
pályázat elbírálásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 120./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
véleményét, mely szerint Turóczi Bertalan úr pályázata, vezetői programja, 
személyisége és jártassága a tanügyigazgatásban, hasonló összetételű 
intézményekben való munkálkodása a korábbi években, a szakértői vélemény, és az 
intézmény, az iskola alkalmazotti közösség pozitív véleménye alapján javasolja a 
bizottság a testületnek elfogadásra. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési-Kö rnyezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő: Örül is meg nem is, hogy Turóczi Bertalan úr 
megpályázta az igazgatói állást,  úgy gondolja, ha megkapja a kinevezést, hiányozni fog 
az önkormányzattól.  
 
Polgármester megkérdezi Turóczi Bertalan urat, hogy kíván-e pályázatához szóbeli 
kiegészítést tenni. 
 
Turóczi Bertalan osztályvezető nem kívánt a pályázatához szóbeli kiegészítéssel élni. 
 
Polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület a pályázat elbírálására 
szavazógéppel történő titkos szavazást rendeljen el. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
110/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
   Tárgy:  Szavazógéppel történő titkos szavazás elrendelése. 
 

 Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete szavazógéppel történő titkos szavazást 
rendel el  a Borsodi Általános Iskola igazgatói 
(magasabb vezetői) munkakör betöltésére kiírt 
pályázat elbírálására 

 
 
Polgármester  - a szavazógép titkos szavazásra történő átállítása után – 
szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását, mely 
szerint a képviselő-testület Turóczi Bertalant közalkalmazotti jogviszonyba 
kinevezi, és a Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) munkakör 
ellátásával  2012.07.01. napjától 2017.07.01. napjáig megbízza. 



  

 27

 
A titkos szavazás eredményeként megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 igen 
szavazattal egyhangúlag elfogadta Turóczi Bertalan úr iskolaigazgatói kinevezését. 
A kinevezéshez gratulál. 
 
Turóczi Bertalan köszöni a képviselő-testület bizalmát, igyekszik megfelelnei azoknak 
az elvárásoknak, amiket a testület az intézményvezetővel szemben támaszt. Arra kéri a 
testületet, hogy ha 2013. január 1-jétől ez az intézmény nem városi fenntartásban 
működik, hanem állami fenntartásban, akkor is figyeljenek oda erre az iskolára, segítsék 
azt a munkát, ami ott folyik, hiszen ennek a városnak a gyermekei, növendékei 
tanulnak, nevelkednek ebben az iskolában, és úgy gondolja, mégha változik is a 
fenntartó, ennek a városnak, ennek a közösségnek, az önkormányzatnak nem mindegy, 
hogy mi történik ebben az iskolában. 
Köszöni még egyszer a bizalmat. 
 
Képviselő-testület a fenti szavazás eredményeként az alábbi határozatot hozta: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
111/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) munkakör 

betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

Turóczi Bertalant 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/B. § (4) bekezdése alapján a Borsodi Általános Iskolába 
közalkalmazotti jogviszonyba   k i n e v e z i,   
 
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező 
138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésére figyelemmel 
a Borsodi Általános Iskola igazgatói (magasabb vezetői) munkakör 
ellátásával 2012.07.01. napjától 2017.07.01. napjáig megbízza. 
 
Illetményét az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerint, magasabb vezetői pótlékát a Képviselő-testület a 
pótlékalap 250 %-ában határozza meg. 

 
Képviselő-testület az igazgató kötelező óraszámát a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (6) bekezdése alapján a 
2012/2013-as tanévre vonatkozóan heti 4 órában állapítja meg.  

 
Határidő:  2012. június 30. 
Felelős:     polgármester 
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10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Intézményi „Alapító Okiratok” módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 121./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
112/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
TÁRGY: Intézményi „Alapító Okiratok” módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás Óvoda és Bölcsőde  
193/2011. (IX.14.) határozatával, a Nefelejcs Óvoda 194/2011. (IX.14.) határozatával 
és a Borsodi Általános Iskola 210/2011. (IX.28.) határozatával elfogadott, egységes 
szerkezetbe foglalt „Alapító Okirat”-át az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. Mátyás Óvoda és Bölcs őde 
 
a) Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„ 1.  Az intézmény neve, székhelye: Mátyás Óvoda és Bölcs 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.” 
 
 
b) Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  
 

Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 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. 
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Ládbesenyő Község Önkormányzata 
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.” 

 
c)  Az Alapító Okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„11. Az intézménybe felvehet ő maximális gyermeklétszám:   220 fő 

 
a/ óvoda: 

Edelény, Mátyás király7/a,. Mátyás király 1. Bányász 2.:  208 fő 
 

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

d) Az Alapító Okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„12. Alaptevékenysége, alaptevékenységi szakfeladat , szakfeladat száma: 
 
 államháztartási szakágazati besorolás: 851020 óvod ai nevelés 

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

889101 Bölcsődei ellátás” 
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e) Az Alapító Okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 „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) bölcs őde esetében:  Edelény Város közigazgatási területe.  
Szabad kapacitása esetén fogadja más településen lakóhellyel 
rendelkező gyermekeket is.” 
 

f) Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„15. Gazdálkodási besorolás:  

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.” 

 
g) Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„16.  A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatá si 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 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó.” 

h) Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„17. Az intézmény vezet őjének kinevezési, megbízási rendje:      

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
 



  

 31

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.” 
 

i) Az Alapító Okirat 19. pontja átszámozásra kerül 18. pontra 
j) Az Alapító Okirat 20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„19. A feladat ellátását szolgáló vagyon :  

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

k) Az Alapító Okirat 21. pontja átszámozásra kerül 20. pontra 
l) Az Alapító Okirat 22. pontja átszámozásra kerül 21. pontra 
 
2. Nefelejcs Óvoda  
 
a) Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„15. Gazdálkodási besorolás:  

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.” 

c) Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 

 „16.  A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztat ási 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 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó.” 

c) Az Alapító Okirat 18. pontja átszámozásra kerül 17. pontra 
d) Az Alapító Okirat 19. pontja átszámozásra kerül 18. pontra 
e) Az Alapító Okirat 20. pontja átszámozásra kerül 19. pontra 
f) Az Alapító Okirat 21. pontja átszámozásra kerül 20. pontra 
g) Az Alapító Okirat 22. pontja átszámozásra kerül 21. pontra 
 
3.  Borsodi Általános Iskola  
 
a) Az Alapító Okirat1.pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
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„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” 

 
b)  Az Alapító Okirat6.pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  

Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 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.” 
 

c) Az Alapító Okirat 12.pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
 „12. Az intézménybe felvehet ő maximális tanulólétszám:  300 f ő” 
 
d) Az Alapító Okirat15.pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
 „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. 
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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.” 
 

e) Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„16. Gazdálkodási besorolás: 

 Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.” 

f) Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„17.  A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatá si 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 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó.” 

g) Az Alapító Okirat 18. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

„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.” 
 

h) Az Alapító Okirat 20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„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.  
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint 
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a 
nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja.” 
 

4. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  „Alapító 
Okirat”- okat a határozat 1 – 3. mellékleteiként  jóváhagyja.  
 
5. A módosított „Alapító Okirat”okat a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzése napjával- a Nefelejcs Óvoda esetében 2012. július 
1., a Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint a Borsodi Általános Iskola esetében 2012. 
szeptember 1.napjától - hatályosul.  
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6. A Képviselő-testület elrendeli a módosított és egységes szerkezetbe foglalt „Alapító 
Okirat” - ok Magyar Államkincstár részére történő megküldését, és az intézmény 
részére történő kiadását. 
Határidő: 2.pont esetében 2012. július 1. 
               1. és 3. pont esetében 2012. szeptember 1. 
Felelős:    polgármester         
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1. melléklet a 112/2012. (V.23) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 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. 
 
   
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 Napközi-otthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út 34.) 

 
6.  Az intézmény fenntartójának neve, címe:  

Edelény Város Önkormányzata 
3780 Edelény, István király útja 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.  

 
 
 
 
 



  

 36

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:   220 fő 

 
a/ óvoda: 

Edelény, Mátyás király7/a,. Mátyás király 1. Bányász 2.:  208 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 
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b) Edelény, Mátyás király 7/a szám alatti telephely en: 
 

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) bölcs őde esetében:  Edelény Város közigazgatási területe.  

Szabad kapacitása esetén fogadja más településen lakóhellyel 
rendelkező gyermekeket is. 

 
15. Gazdálkodási besorolás:  

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. 
 

16.   A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatá si 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 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó. 

 
17. Az intézmény vezet őjének kinevezési, megbízási rendje:      

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
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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. 
 

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

 
19. A feladat ellátását szolgáló vagyon :  

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

 
20. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési  jog: 

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

       
21. Záró rendelkezések:   

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  112/2012.(V.23.) határozattal  
                  jóváhagyta. 
 
 
Edelény, 2012.május 23. 
  
 

                 Vártás József                     Molnár Oszkár  
           jegyző                                    polgármester 
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2. melléklet a 112/2012. (V.23) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 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 
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851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása: 
a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült), 

enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos,  a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 

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

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

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
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 besorolás:  

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. 

 
16.  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 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.: megbízási 
jogviszony) az irányadó. 
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17.  Az intézmény vezet őjének kinevezési, megbízási rendje:      
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. 
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat 
Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető 
kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, 
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés 
kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város önkormányzatának 
Képviselő-testülete gyakorolja. 

 
18.  Az intézmény képviseletére jogosultak: 

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

 
19.  A feladat ellátását szolgáló vagyon :  

Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az 
Edelény, 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. 

 
20.  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. 

 
21.  Záró rendelkezések:   

Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba. 
 

Záradék:   
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda  „Alapító 
Okirat”-át 112/2012.(V.23.) határozattal  j ó v á h  a g y t a. 

 
 
 

Edelény, 2012. május 23. 
 
 
                 Vártás József                      Molnár Oszkár  
           jegyző                                      polgármester 
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3. melléklet a 112/2012. (V.23) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT  
 

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 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 
 

   
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. 

 
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.  
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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 :   300 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) 
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852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
             (5-8. évfolyam) 
852022 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5-8.évfolyam) 
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendsz. ált. isk.  
             nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai  
             nevelése 
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai  
             nevelése 
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. 
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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. 
 

16. Gazdálkodási besorolás:  
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 

 
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 2012. évi I. 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. 
 

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. 
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. 
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22. Záró rendelkezések:   
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
 
 

Záradék:  Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Általános 
Iskola  Alapító Okiratát  112/2012.(V.23.) határozattal jóváhagyta .  

 
 
Edelény, 2012. május 23. 
 
 

 
                 Vártás József                      Molnár Oszkár  
           jegyző                                             polgár mester 

 
 
 
11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 122./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
113/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:    Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának 

jóváhagyásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mátyás Óvoda és Bölcs őde Szakmai Programját  – az 
előterjesztés  mellékleteként - j ó v á h a g y j a . 
 
A jóváhagyott Szakmai Program 2012. június 1. napján lép 
hatályba. 
Határidő:  2012. június 1. 
Felelős:    polgármester, intézményvezető 
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12./ Napirendi pont tárgya:  
 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 123./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
114/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Mátyás Óvoda és Bölcsőde Minőségirányítási Programjának 

jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Mátyás Óvoda és Bölcsőde  Minőségirányítási Programját – a 
határozat mellékleteként - jóváhagyja . 
 
A jóváhagyott Minőségirányítási Program 2012. június 1. 
napján lép hatályba. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős:    polgármester 
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13./ Napirendi pont tárgya:  
 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programjának jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 124./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
115/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
 

Tárgy:    Mátyás Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programjának 
jóváhagyásáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás 
Óvoda és Bölcs őde Nevelési Programját  – az előterjesztés 
mellékleteként - j ó v á h a g y j a . 
A jóváhagyott Nevelési Program 2012. június 1. napján lép 
hatályba. 
Határidő:  2012. június 1. 
Felelős:    polgármester, intézményvezető 
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14./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nefelejcs Óvoda Minőségirányítási Programjának jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 125./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
116/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Nefelejcs Óvoda Minőségirányítási Programjának 
            jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Nefelejcs Óvoda Minőségirányítási Programját – a határozat 
mellékleteként - jóváhagyja . 
 
A jóváhagyott Minőségirányítási Program 2012. június 1. 
napján lép hatályba. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős:    polgármester 
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15./ Napirendi pont tárgya:  
 
Nefelejcs Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 126./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
117/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:    Nefelejcs Óvoda Nevelési Programjának jóváhagyásáról  

 
Edelény  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  
Nefelejcs Óvoda Nevelési Programját  – az előterjesztés  
mellékleteként - j ó v á h a g y j a . 
A jóváhagyott Nevelési Program 2012. június 1. napján lép 
hatályba. 
Határidő:  2012. június 1. 
Felelős:    polgármester, intézményvezető 
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16./ Napirendi pont tárgya:  
 

Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének elkészítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 127./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
118/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének 

elkészítéséről 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről szóló előterjesztést 
és a következő döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Településrendezési Tervének véleményezési 

eljárásához szükséges örökségvédelmi hatástanulmány 
régészeti munkarésznek elkészítésére vonatkozó szerződés-
tervezetet jóváhagyja . Felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására.  
 

Határidő:    azonnal  
Felelős:   polgármester 
 

2. A Képviselő-testület az örökségvédelmi hatástanulmány 
régészeti munkarészének elkészítéséhez 230.000,- Ft-ot (azaz 
kettőszázharmincezer forintot) a 2012. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére biztosítja. 

 

Határidő:    2012. 12. 31. 
Felelős:   polgármester 

 
17./ Napirendi pont tárgya:  
 
Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást elősegítő, munkahelyteremtő  
intézkedéseiről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 128./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
119/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Tájékoztató az önkormányzat foglalkozást  
            elősegítő, munkahelyteremtő intézkedéseiről 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzat foglalkozást elősegítő, munkahelyteremtő  
intézkedéseiről szóló polgármesteri tájékoztatót 
megtárgyalta és azt tudomásul veszi .  

 
     Határidő: azonnal  
     Felelős:  polgármester 

 
 
19./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény település vízkárelhárítási-védelmi tervének megismeréséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 129./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Virág Tamás képviselő úgy tudja, hogy még nem tárgyalták a vízkárelhárítési tervet, 
amelybe szeretett volna betekinteni, hogy tudja, miről szól. A határozati javaslatban 
az szerepel, hogy a tartalmát megismerték, és tudomásul veszik. Ezt a 
vízkárelhárítási tervet szeretné megnézni. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy a szokásos címen az előterjesztés melléklete 
is ugyan úgy közzétételre került, tehát elérhető a teljes dokumentáció, amely 97 oldal 
terjedelmű. A képviselő-testület valóban nem tárgyalt eddig ilyen tervet, ilyen jellegű 
anyagot. Annak oka, hogy a testület elér került az, hogy bár a jóváhagyása 
polgármesteri hatáskör a vonatkozó jogszabály alapján, de úgy gondolták, hogy 
mindenképpen meg kell ismernie ezt az új tervet a képviselpő-testületnek is.  
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Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
120/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

Tárgy :  Edelény település vízkárelhárítási-védelmi tervéről 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Edelény település vízkárelhárítási-védelmi tervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

A Képviselő-testület megismerte Edelény település 
vízkárelhárítási-védelmi tervét és annak tartalmát tudomásul 
veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
18./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzata és a Kastélykerti Szabadidő Egyesület között 
létrejövő közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó „Együttműködési Megállapodás”  
megkötéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
121/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Edelény Város Önkormányzata és a Kastélykerti 

Szabadidő Egyesület között létrejövő 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó „Együttműködési 
Megállapodás” megkötéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Kastélykerti Szabadidő Egyesülettel létrejövő 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó „Együttműködési Megállapodás” 
megkötésről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Kastélykerti Szabadidő Egyesülettel a 2012. évi 
közfoglalkoztatás szervezéséhez kapcsolódó 
„Együttműködési Megállapodás”-t megkösse. 

 
2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bér- és járulékköltségek 

támogatás által nem fedezett részét a Kastélykerti Szabadidő 
Egyesület önerőként vállalja. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

MELLÉKLET A 121/2012.(V.23.) HATÁROZATHOZ 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
 

mely létrejött egyrészről Edelény Város  Önkormányzata  (3780 Edelény, István 
király útja 52.) – a továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár 
polgármester)  
másrészről a Kastélykerti Szabadidő Egyesület (3780 Edelény, Póts András út 2/A.) 
a továbbiakban Egyesület (képviseletében Göndörné Veres Judit elnök)  között a 
mai napon az alábbi tartalommal: 

A megállapodás célja az Önkormányzat és az Egyesület részéről a rövid, illetve 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtása és a 
közfoglalkoztatottak alkalmazása. 

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján a települési önkormányzat feladata – többek között – a gyermek 
és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, sport 
támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 
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2. Az Egyesület feladata – többek között – Alapító Okirata és az Önkormányzattal 
kötött üzemeltetési szerződések alapján: sportegyesületi tevékenység, 
sportlétesítmény működtetése, egyéb sporttevékenység valamint az ifjúság 
egészséges életmódra nevelésének elősegítése a szabadidő hasznos eltöltése 
érdekében- a társadalmi szervezet jogi kereteit felhasználva – támogatja a 
rendszeres mozgást és testedzést, a sportolás megkedvelését, anyagi 
lehetőségeinek megfelelően szabadidős és tömegsport-rendezvényeket szervez, 
különös tekintettel a labdarúgás sportágat kedvelő utánpótlásának biztosítására 
stb. 

3. Az Önkormányzat a megállapodás 1-2. pontjában szereplő közfeladatainak 
ellátása érdekében együttműködik az Egyesülettel. Az Önkormányzat 
megállapítja, hogy az Egyesület közfeladatot lát el. 

4. A felek megállapodnak abban, hogy az Egyesület a közfoglalkoztatáshoz 
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 3-4. §-a 
alapján közfoglalkoztatással összefüggő foglalkoztatási jogviszonyt létesíthet. 

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy: 
o tájékoztatást nyújt a közfoglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi háttérről, 
o ellátja a közfoglalkoztatásban résztvevők munkaköri alkalmassági 

vizsgálatának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, 

6. Az Egyesület vállalja, hogy: 
o Közfoglalkoztatás keretében kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltsége (továbbiakban: 
Munkaügyi Központ) által kiközvetített személyeket alkalmaz. 

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

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

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

o A munkaszerződésekre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket 
maradéktalanul betartja.  

o A határozott idejű munkaviszony létesítéséről, illetve megszüntetéséről szóló 
munkaszerződés, illetve a munkaviszonyt megszüntető okirat 1 db 
példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat 
Szociális és Igazgatási Osztály, Okmányiroda részére megküld. 
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o A foglalkoztatással összefüggő, a munkavállalók részére munkájuk 
ellátásához szükséges dologi feltételeket meglévő eszközeiből vagy saját 
forrása terhére biztosítja. Vállalja továbbá az esetleges jogszerűtlen vagy 
szerződésellenes alkalmazás miatti visszafizetési kötelezettség teljes 
összegét és minden az érdekkörében bekövetkezett kár megtérítését. 

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

o A közfoglalkoztatottat a munkavégzéshez szükséges eszközökkel ellátja. 
o A rövid, és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással összefüggő, a 

foglalkoztatókat terhelő önerőt vállalja. 

7. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy: 
o Saját felelősségére és kockázatára folytatja a foglalkoztatást. 
o A foglalkoztatáshoz kapcsolódó minden dologi költség és a teljes 

adminisztráció lebonyolítása és annak költsége az Egyesületet terheli. 
o Az Önkormányzat az Egyesület telephelyén, munkavégzés helyén bármikor 

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

8. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy 
o Gondoskodnak a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges 

feltételek biztosításáról. 

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

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

o A közfoglalkoztatás szervezéséért felelős Munkaügyi Központtal minden 
tekintetben együttműködnek. 

9. Jelen megállapodás 2012. december 31. napjáig hatályos. 

Felek jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag aláírják. 
 
Edelény, 2012. év május hó …. nap 

 
…………………………….. P.H. ……………………………. 

polgármester  jegyző 

   

…………………………….. P.H. ……………………………. 
ügyvezető igazgató  pénzügyi osztályvezető 
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20./ Napirendi pont tárgya:  
 
Önkormányzat tulajdonát képező Finkei út 88. sz. alatti, 1995 hrsz-ú ingatlan  
értékesítésére történő ismételt meghirdetése 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 131./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
122/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Finkei út 88. szám 

alatti (1995 hrsz-ú) ingatlan értékesítésre történő ismételt 
meghirdetéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 1995 hrsz-ú, 
természetben Edelény, Finkei út 88. szám alatti ingatlan értékesítésre 
történ ő ismételt meghirdetését. 
 
Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni  a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Edelény Városi Televízióban és 
Edelény Város honlapján: 
 

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA  
 

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre meghirdeti az Edelény, Finkei út 88. szám alatti, belterület 
1995 hrsz-ú, 1381 m2 területű, „lakóház, udvar, gazdasági épület” 
megnevezésű ingatlanát. 
Az épület felújítása gazdaságtalan, bontása javasolt. A bontás költsége a 
vevőt terheli, melynek összege az ingatlan értékéből levonásra került. 
A pályázaton bárki részt vehet, aki 250.000,-Ft (azaz: kettőszázötvenezer 
forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 2012. június 4-én 9.00 óráig letétbe 
helyez a Polgármesteri Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a 
vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését.  
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Kikiáltási ár: 2.500.000,-Ft (azaz: kettőmillió-
ötszázezer forint) 
Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének 
időpontja: 2012.  május 29. 11.00 – 11.30 óráig. 
Licit tárgyalás id őpontja: 2012. június 4. 10.30 óra 
 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

(Edelény, István király u. 52.) 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
 

Az államot elővásárlási jog illeti meg, az adásvételi szerződés az állam 
elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatának kézhezvétele után, illetve 
nyilatkozat hiányában 30 nap elteltével köthető meg. 
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő 
Péter vezető tanácsos, Tel: 48/524-100/336 mellék (Polgármesteri Hivatal, 
Pénzügyi Osztály, Edelény, István király útja 52.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 

21./ Napirendi pont tárgya:  
 
Önkormányzat tulajdonát képező Mátyás király u. 21. fsz.4. sz.  alatti, 126/37/A/4   
hrsz-ú ingatlan értékesítésére történő meghirdetése 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 132./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
123/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Mátyás király út 21. 

fsz/4. szám alatti (126/37/A/4 hrsz-ú) ingatlan értékesítésre 
történő meghirdetéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 126/37/A/4 hrsz-ú, 
természetben Edelény, Mátyás király út 21. fsz/4. szám alatti ingatlan 
értékesítésre történ ő meghirdetését. 
 
Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni  a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Edelény Városi Televízióban és 
Edelény Város honlapján: 
 

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA  
 

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre meghirdeti az Edelény, Mátyás király út 21. fsz/4. szám 
alatti, belterület 126/37/A/4 hrsz-ú, 30 m2 területű, „lakás” megnevezésű 
ingatlanát. 
 
A pályázaton bárki részt vehet, aki 286.000,-Ft (azaz: 
Kettőszáznyolcvanhatezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 2012. 
június 4-én 9.00 óráig letétbe helyez a Polgármesteri Hivatal pénztárában, 
mely a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát 
az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben történő 
megfizetését.  
 
 

Kikiáltási ár: 2.860.000,-Ft (azaz: kettőmillió-
nyolcszázhatvanezer forint) 

Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 

Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének 
időpontja: 2012.  május 29. 10.30 – 11.00 óráig. 
Licit tárgyalás id őpontja: 2012. június 4. 11.30 
óra 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

(Edelény, István király u. 52.) 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
 

Az államot elővásárlási jog illeti meg, az adásvételi szerződés az állam 
elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatának kézhezvétele után, illetve 
nyilatkozat hiányában 30 nap elteltével köthető meg. 
 



  

361 

 

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő 
Péter vezető tanácsos, Tel: 48/524-100/336 mellék (Polgármesteri Hivatal, 
Pénzügyi Osztály, Edelény, István király útja 52.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 

22./ Napirendi pont tárgya:  
 
Önkormányzat tulajdonát képező Pást út 23. sz. alatti, 226 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésére történő ismételt meghirdetése 
Előadó: polgármester 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 133./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 

 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
124/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Az Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény, Pást út 23. szám 

alatti  (226 hrsz-ú) ingatlan értékesítésre történő ismételt 
meghirdetéséről. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az 
Önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 226 hrsz-ú, 
természetben Edelény, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre 
történ ő ismételt meghirdetését. 
 
Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni  a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Edelény Városi Televízióban és 
Edelény Város honlapján: 
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FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA  
 

Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre meghirdeti az Edelény, Pást út 23. szám alatti, belterület 
226 hrsz-ú, 532 m2 területű, „lakóház, udvar, gazdasági épület” 
megnevezésű ingatlanát. 
Az épület felújítása gazdaságtalan, bontása javasolt. A bontás költsége a 
vevőt terheli, melynek összege az ingatlan értékéből levonásra került. 
A pályázaton bárki részt vehet, aki 150.000,-Ft (azaz: százötvenezer 
forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 2012. június 4-én 9.00 óráig letétbe 
helyez a Polgármesteri Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a 
vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a 
legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését.  
 

Kikiáltási ár: 1.500.000,-Ft (azaz: egymillió-
ötszázezer forint) 
Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének 
időpontja: 2012.  május 29. 11.30 – 12.00 óráig. 
Licit tárgyalás id őpontja: 2012. június 4. 11.00 
óra 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

(Edelény, István király u. 52.) 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
 

Az államot elővásárlási jog illeti meg, az adásvételi szerződés az állam 
elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozatának kézhezvétele után, illetve 
nyilatkozat hiányában 30 nap elteltével köthető meg. 

Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: Berkő 
Péter vezető tanácsos, Tel: 48/524-100/336 mellék (Polgármesteri Hivatal, 
Pénzügyi Osztály, Edelény, István király útja 52.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
23./ Napirendi pont tárgya:  

 
GZT-821 frsz-ú tehergépjármű értékesítésére történő ismételt meghirdetése 
 Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 134./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
125/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  GZT-821 forgalmi rendszámú tehergépjármű 

értékesítésre történő ismételt meghirdetéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonát képező, Volkswagen LT 35 2.5 SDI KT 
típusú, GZT-821 forgalmi rendszámú tehergépjárművét 
nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti. 
 
A jármű értékesítésére az alábbi felhívást kell közzétenni az 
Edelény Városi Televízióban és Edelény Város honlapján: 

 
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA  

 
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson 
értékesítésre  meghirdeti a Volkswagen LT 35 2.5 SDI KT  
típusú , 1999-es évjáratú, 145.000 kilométert futott, 2012.10.08-
ig érvényes műszaki vizsgával rendelkező tehergépjárművét.     
A pályázaton bárki részt vehet, aki 64.000,-Ft (azaz: 
hatvannégyezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 2012. 
június 4-én 9.00 óráig letétbe helyez a Polgármesteri Hivatal 
pénztárában, mely a nyertes pályázónál a vételárba beszámít. 
 A jármű vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb 
vételár egy összegben történő megfizetését. 

  
Kikiáltási ár: 640.000,-Ft (azaz: 
hatszáznegyvenezer forint) 
Licit lépcs ő: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint) 
A jármű megtekintésének id őpontja és helye: 
2012. május 29. – június 1.,  Edelény, Borsodi út 26. 
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel történő 
egyeztetést követően. 
Licit tárgyalás id őpontja:  
2012. június 4. 10.00 óra 
 
Helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme  

(Edelény, István király u. 52.) 
 
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti. 
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A jármű értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad: 
Berkő Péter vezető tanácsos, Tel: 48/524-100/336 mellék 
(Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi Osztály, Edelény, István király 
útja 52.) 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-
vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

 
24./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az Edelényi Görög Katolikus Egyházközséggel és a Bódva-völgyi Közéleti Romanők 
Egyesületével a TÁMOP-5.6.1B-12-2 jelű pályázathoz „Együttműködési 
Megállapodás”-ok megkötéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 135./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés mindkét határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a szavazásra bocsátja 1-es határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
126/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Az Edelényi Görög Katolikus Egyházközséggel a TÁMOP-5.6.1B-

12/2 jelű pályázathoz „Együttműködési Megállapodás” 
megkötéséről 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a címben nevesített 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 

1. Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az Edelényi Görög 
Katolikus Egyházközséggel a TÁMOP-5.6.1B-12/2 jelű pályázat 
keretében „Együttműködési Megállapodás”-t köt. Az „Együttműködési 
Megállapodás” aláírásával Edelény Város Önkormányzata anyagi 
fedezet biztosítását nem vállalja. 
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2. Edelény Város Önkormányzata támogatásáról biztosítja az Edelényi 
Görög Katolikus Egyházközség által benyújtandó, „A bűnmegelőzés 
szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés 
szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” c. 
pályázati felhívás teljes körű megvalósítását. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési 
megállapodás aláírására és a pályázattal kapcsolatos dokumentumok, 
nyilatkozatok megtételére. 

Határidő: 2012. június 4. 
Felelős:    polgármester  

 

Polgármester a szavazásra bocsátja 2-es határozati javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
127/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : A Bódva-völgyi Közéleti Romanők Egyesületével a TÁMOP-   
            5.6.1B-12/2 jelű pályázathoz „Együttműködési Megállapodás”  
            megkötéséről 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a címben nevesített 
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.   Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Bódva-völgyi  

Közéleti Romanők Egyesületével a TÁMOP-5.6.1B-12/2 jelű 
pályázat keretében „Együttműködési Megállapodás”-t köt.  
Az „Együttműködési Megállapodás” aláírásával Edelény Város 
Önkormányzata anyagi fedezet biztosítását nem vállalja. 

 
 
2.   Edelény Város Önkormányzata támogatásáról biztosítja az Bódva- 

völgyi Közéleti Romanők Egyesülete által benyújtandó, az „A   
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és 
fiatalkorúak segítése” c. pályázati felhívás teljes körű 
megvalósítását. 

 
   3.   Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési  

megállapodás aláírására és a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok, nyilatkozatok megtételére. 

 
   Határidő: 2012. június 4. 
   Felelős:    polgármester  
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25./ Napirendi pont tárgya:  
 
Számítástechnikai eszközök selejtezése 
 Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 136./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
128/2012.(V.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Számítástechnikai  eszközök selejtezésér ől 
  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 32/2005. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 9. 
§ (5) b) pontja alapján engedélyezi a Városi Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező elavult, elhasználódott  
üzemképtelen, feleslegessé vált:     
 

2000106 leltári számú Számítógép Exp.Celeron 
2000180 leltári számú Számítógép  PIII  
2000321 leltári számú  Számítógép P4    
2000325 leltári számú Számítógép P4 
2000401 leltári számú Számítógép P4   
selejtezését. 
  

Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős:   polgármester 

 
Polgármester bejelenti, hogy személyi ügyet érintő napirend tárgyalására kerül sor, 
ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést tart. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
K.m.f. 

 
         
Molnár Oszkár               Vártás József 
  polgármester        jegyző 


