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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án a 

Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt  
ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, Lázár 

István, Magyar Árpádné képviselők,  Szőrné  Zsigrai  Erika   
alpolgármester, Vattay  Béla  alpolgármester, Virág Tamás 
képviselő 

 
Igazoltan távol:  Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Sztankóné Sándor Ibolya 

képviselők 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Méhész Katalin aljegyző 
        Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
        Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális 
        Osztály vezetője 
 
1./ Napirendnél :  
Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának átadásáról és közoktatási megállapítás 
módosításáról 
     Szemerszki Mihály Miskolci Apostoli Exarchátus 
     oktatási referense 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket, 
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős 
testületből 8 fő jelen van. 
 
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 
1. Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának átadásáról és közoktatási 

megállapodás módosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
2.   Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
3.   Víziközmű-hálózat 2013. évi bérleti és használati díj terhére történő felújításáról 
      Előadó: polgármester 
 
4.   KEOP-7.1.0/11 kódszámú – Derogációs Víziközmű projektek előkészítése – 

tárgyú   pályázat benyújtásáról 
      Előadó: polgármester 
 
 
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi 
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány? 
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A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
A képvisel ő-testületi ülés id őtartama alatt minden döntéshozatalnál 8 f ő jelen 
volt, a képvisel ők  az üléstermet nem hagyták el. 
 
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 
tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
103/2013.(V.28.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendkívüli ülés 
napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1. Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának átadásáról és közoktatási 
megállapodás módosításáról 

     Előadó: polgármester 
 
2.  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának 

módosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
3. Víziközmű-hálózat 2013. évi bérleti és használati díj terhére történő 

felújításáról 
     Előadó: polgármester 
 
4. KEOP-7.1.0/11 kódszámú – Derogációs Víziközmű projektek 

előkészítése – tárgyú   pályázat benyújtásáról 
      Előadó: polgármester 

 
 
Tárgyalt napirend:  
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának átadásáról és közoktatási megállapodás 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 115./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  elmondja, hogy ez a napirend azért került újra a képviselő-testület elé, 
mert az előző testületi ülésen sokak örömére, sokak bánatára egy olyan döntést 
hozott a képviselő-testület, hogy abban a pillanatban nem adta át a fenntartói jogot a 
Miskolci Apostoli Exarchátus részére.  
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Szeretné tájékoztatni úgy a közvéleményt, mint a képviselő-testületet, hogy pénteken 
délután négyszemközti megbeszélést folytatott Dr.Orosz Atanáz püspök úrral, 
amelyen átbeszélték azokat a problémákat, amelyek miatt szerdán egy olyan döntés 
született, amilyen. Elmondta a képviselők hozzászólásai alapján azokat, amiket a 
testületi ülésen hallhattak, azokat a problémákat, amelyek előidézték ezeket a 
véleményeket. Püspök úr természetesen megértette, hogy mik okozzák ezeket a 
képviselői véleményeket, és mik azok a problémák, amelyet nyilván mint 
fenntartónak a közeljövőben bizonyos szinten orvosolni kell. Az együttműködés két 
évvel ezelőtt a képviselő-testület teljes egyetértésével elindult egy nagyon hosszú 
közös úton a Miskolci Apostoli Exarchátussal egyetemben. Neki továbbra is az a 
véleménye, ami az első pillanattól kezdve személyes véleménye volt, és ma is 
meggyőződése, ezt az előző testületi ülésen is elmondta, hogy szerinte ez az 
együttműködés úgy válik majd teljes egésszé, ha az óvodától a gimnáziumig, 
érettségig az edelényi gyermekek bemennek egy óvodába és kijönnek a 
gimnáziumból ugyanannak a fenntartónak a nevelése-oktatása következményeként. 
Ma is meggyőződése, hogy ez így lenne helyes. Érti és nagy részben saját maga is 
osztja azokat az ellenvéleményeket, amelyek megfogalmazásra kerültek a képviselők 
részéről. Ezt a kört nyugodtan tágíthatják, ugyan így érezhető most már az utóbbi 
időben úgy a pedagógusok egy részének, a szülőknek és talán a város 
közvéleményének is a megnyilatkozásaiból, hogy bizony-bizony nem teljesen erre 
számítottak két évvel ezelőtt, amikor átadták a fenntartói jogot, és igénylik, hogy 
bizonyos fajta változások következzenek be a következő időben, főleg az általános 
iskola működésével kapcsolatban. Alátámasztja ezt a véleményt az, hogy a 
gimnáziumról senki nem beszélt, a gimnázium normális keretek között működik úgy, 
ahogyan kell és itt semmiféle ellenvetés nem tapasztalható. Tehát még egyszer 
hangsúlyozza, hogy elég komolyan átgondolandó ez a része a dolognak. A Nefelejcs 
Óvoda további működését is átbeszélték Püspök úrral, hogy milyen módon, hogyan, 
miként kívánják a továbbiakban működtetni az óvodát. Egyértelműen értésére adta 
Püspök úr, ami neki nincs ellenére és véleménye szerint is az a helyes, ha 
tagintézményként működik tovább, hiszen teljesen értelmetlen, hogy külön gazdasági 
egység működjön az iskolában meg az óvodában, és még sorolhatná ezeket a 
dolgokat. Viszont arról is megnyugtatta Püspök úr, hogy a szakmai dolgokban 
természetesen a nagy intézmény vezetőjének beleszólása nem nagyon lesz, hiszen 
van itt egy tagintézmény. Azt gondolja, hogy mindenki megelégedésére működik, 
olyan vezetéssel, amelyet az egész város elismer, tehát ebből a szempontból 
megnyugtató választ kapott Püspök úrtól ezekre a felvetéseire, illetve kérdéseire. 
Ezért történt az, hogy most újra a képviselő-testület elé hozta ezt a napirendi pontot, 
és kéri, tárgyalják újra. 
 
Virág Tamás képviselő: A múltkori testületi ülésen polgármester úr súlyozottan 
kiemelte, hogy gondjai vannak a Szent Miklós Általános Iskola vezetésével, de 
általánosságba mondta mindezt, viszont konkrétumot nem mondott. A maga részéről 
annyit tud elmondani, hogy a Szent Miklós Általános Iskola vezetése nagyon jól 
menedzseli az iskolát, pályázati úton 520 millió forintot nyertek. Úgy gondolja, hogy 
ennek a vezetésnek nagy része volt abban, hogy mindezt elérték, amely végülis ki 
fog hatni az általános iskola egészére, de hatékonyabbá teszi az oktatási-nevelési 
folyamatokat. A maga részéről ezt a menedzselést elismeri, mert csak jókat hall a 
tanárok részéről, gyermekek részéről, több barátjának a gyermeke jár oda, nagyon 
aktívak, innovatívak, új fejlődési pályára állították az iskolát. 
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Amit polgármester úr megfogalmazott, hogy nagyon rosszakat hall, ezt a véleményét 
nem tudja elfogadni. Azt kéri, hogy konkrétan magyarázza meg, hogy mi a baja a 
Szent Miklós Általános Iskola vezetésével. Úgy érzi, egységes a felügyeleti rendszer 
is. Az önkormányzat átadta a működtetési jogot és úgy érzi letették a bizalmukat  a 
Görögkatolikus Egyháznak a kezébe, hogy ő foglalkozzon a gyermekek nevelésével, 
oktatásával. Úgy tudja, mindez rendben zajlik. Az a kérése, hogy polgármester úr 
mondja el, mi a probléma a vezetéssel. 
 
Polgármester:  Ezt a dolgot szerette volna elkerülni, úgy látja nem sikerült, rajta nem 
múlik, de van egy olyan dolog, amikor valaki „rohadt” rossz időben kérdez valamit, 
„rohadt” rossz helyen. Ez most az a helyzet, de elmondja, viszont nem biztos, hogy 
szükség lett volna erre. A képviselő-testület 2 évvel ezelőtt, - úgy ahogy képviselő úr 
mondta – a bizalmukat helyezték a Miskolci Apostoli Exarchátusba, és átadták az 
általános iskolát és a gimnáziumot abban bízva, hogy a gyermekeik oktatása-
nevelése a lehető legjobb irányba fog haladni és az addigiakhoz képest is sokkal 
jobb lesz a helyzet. Az, hogy egy intézményvezető, mint kvázi egy menedzser jól 
menedzsel valamit, az egy dolog. Az, hogy az általános iskola megnyerte az árvizes 
pályázatból az 500 valamennyi millió forintot a felújításra, nem az iskola 
igazgatójának köszönhető. A Nefelejcs Óvodára megnyerték ugyanazt az árvizes 
pályázatot, ez is egy dolog. Az, hogy ugyan úgy az árvizes pályázatból az István 
király úti egészségház minden valószínűség szerint meg fogja nyerni a pénzt, semmi 
köze az igazgató úrnak. Más dolog menedzselni valamit és más dolog egy oktatási 
intézményben az oktatási-nevelési feladatokat kordában tartani. Elmondja azt, amiről 
két hete az irodájában Püspök úrral, Szemerszki Mihály oktatási referenssel és Tóth 
ökonómussal és ő nyolc szem között beszélgettek. Akkor a problémák közül 
elmondta azt, ami nagyon sokaknak problémát jelent, ami egyébként az egész 
halmaznak egy icipici és elhanyagolható szelete, ez pedig az, hogy igazgató úr ebből 
az iskolából politikai kampányközpontot csinált. Nincs helye semmiféle oktatási 
intézményben annak, hogy egy párt képviselője, képviselői, városi elnöke, idegen 
országgyűlési képviselő, stb. rendszeresen szerepeljen az iskola különböző 
rendezvényein, és ott mutogassa magát. Nincs helye, ez iskola, törvény is tiltja, hogy 
politizáljanak az iskolában. Azt mondja, hogy ez a maga részéről rendkívül 
elhanyagolható szelet, ugyanis ez neki személy szerint jó, nem ellene fog fordulni a 
közvélemény, hanem a probléma az, hogy az egyház ellen, kisebbik probléma, hogy 
az iskola ellen, és a harmadik probléma az, hogy az ellen a párt ellen, aki ezt 
csinálja. Ez a politikai része a dolognak. Az oktatási-nevelési részéről alpolgármester 
asszony csütörtökön négyszemközti beszélgetésen elmondta azokat a szakmai és 
oktatási-nevelési problémákat, amelyek abban az iskolában fellelhetők. Bátran ki 
meri jelenteni, hogy ez az iskola az elmúlt két esztendőben veszített abból a 
színvonalból, amit addig ott hosszú évtizedek alatt elért. Ahol az igazgató nem képes 
arra, hogy bizonyos pedagógusokat kényszerítsen arra, hogy ha becsengetnek, az 
órára be kell ülni, az nem alkalmas igazgatónak, és sorolhatná, és ahol kivételeznek 
x-y gyermekkel, hogy megengedik neki, hogy a rossz dolgozatát kijavítsa, írjon egy új 
dolgozatot és csak neki engedik meg, tűrhetetlen, de még sorolhatná ezeket a 
dolgokat. 
Tegnap azért hívta fel képviselő urat, és kérdezte meg, hogy ha 15:00 órakor tartja 
az ülést el tud-e jönni, és azt gondolja, teljesen egyértelmű volt akkor, hogy a 
szándéka továbbra is az, hogy adják át az egyháznak az óvodájukat is. Mindezeket a 
dolgokat, amelyeket elmondott nyilván nem akarta, képviselő úr kényszerítette ki 
belőle.  
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Annyira ismerhetné képviselő úr, ha kérdeznek tőle, őszintén fog válaszolni és nem 
érdekli a nyilvánosság, sőt örül a nyilvánosságnak. Ezzel a maga részéről lezártnak 
tekinti ezt az egész ügyet, és most csak az érdekli, hogy a képviselő-testület hogyan 
fog dönteni az óvoda fenntartói jogának átadásával kapcsolatban. Az egyház 
vezetése, Püspök úr, Szemerszki Mihály úr majd meg fogják oldani úgy, hogy az az 
egész városnak, mindenkinek, az egyháznak is a javát szolgálja. Ez a cél. 
Ezt követően kéri a bizottsági vélemény ismertetését. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság 
álláspontja nem változott, a határozati javaslat szavazása során 1 igen, 0 nem 
szavazattal és 2 tartózkodás mellett nem támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
 
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy polgármester úr valóban felhívta tegnap, és 
akkor ő azt mondta, hogy mivel fontos ez az ügy, itt lesz a testületi ülésen. Tekintettel 
arra, hogy polgármester úr nem csak most, hanem az előző alkalomkor is elmondta, 
hogy gondja van a vezetéssel, ezért kíváncsi volt, nem akart „bután meghalni”, hogy 
mi az a konkrét gond. Most már örül annak, hogy elmondta. Nem ő vetette fel, nem 
az ő kérdése volt, hogy helytelen, nem jó időben tette fel. Szerinte ez a kérdéskör 
nem ide tartozik, polgármester úrnak kellett volna előtte, amikor Püspök úrral és 
mással is tárgyalt, megbeszélni, mert tényleg nem testületi ülésre való, de szerette 
volna tudni a választ, hogy mindez miért van, miért volt negatív a vélemény a 
vezetésről, ezért kérdezte meg és engedje meg polgármester úr, ha valamiben nem 
kapott tájékoztatást, kérdezhessen. A maga részéről nincs probléma, a múltkori 
ülésen is támogatta a napirendi pontot, most is támogatni fogja, mert fontosnak tartja. 
 
Polgármester : Azért tartotta fontosnak személyesen felhívni Virág Tamás képviselő 
urat telefonon, mert az utóbbi időben az ülések 90 %-án nem volt jelen, ezért volt 
kíváncsi arra, hogy most el tud-e jönni. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Most is csak ismételni tudja 
magát, amit a legutóbbi testületi ülésen elmondott, tehát, hogy nem az egyház ellen, 
hanem az önkormányzat mellett szeretne érvelni. Az intézményeik közül a kórházat 
és a rendelőintézetet, a Borsodi Általános Iskolát elvitte az állam, az anyagi helyzet 
miatt kénytelenek voltak a gimnáziumot és a volt Szabó Lőrinc Általános Iskolát 
átadni az egyháznak fenntartásra. Nem maradt csak két óvoda, egy szociális otthon, 
és a Művelődési Központ, és az önkormányzat lassan intézmény nélkül marad. Úgy 
gondolja, hogy az óvoda fenntartása nem kívánja azt, hogy átadják,  úgy érzi, hogy 
nekik ezt az intézményt meg kell tartani. 
 
Polgármester : A kórházat és rendelőintézetet, úgy, mint az ország összes kórházát 
és rendelőintézetét két évvel ezelőtt államosították. Az élet be fogja bizonyítani, hogy 
egy ilyen időtávlatban, amiben együttgondolkodnak az Exarchátussal, - és teljesen 
érdektelen, hogy ebben az igen rövid icipici időben, az elmúlt két évben  mi történt és 
itt a személyi kérdésekről beszél természetesen. Itt hosszú évtizedek 
együttműködéséről van szó a város és az egyház között. Senkinek nem mindegy, 
sem a város közvéleményének, sem az egyháznak, és nyilván az önkormányzatnak 
sem mindegy, hogy ez az együttműködés, hogy fog történni, mindenki kölcsönös 
megelégedésére, avagy szálkák lesznek az egyik oldalon, ezáltal nyilván sérülések 
keletkeznek a másik oldalon. 
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Mindenki szeretné ezt elkerülni, azt mondta Püspök úrnak is, hogy véleménye szerint 
ez a pici időintervallum teljesen elhanyagolható, érdektelen ebből a szempontból. A 
maga részéről, ha úgy tetszik, akkor felülemelkedik a most meglévő problémán és 
figyelmen kívül hagyja, mert van itt egy jövő, és biztos benne, hogy ez a jövő 
kölcsönös megelégedésre fog szolgálni mindenki részére. Tehát kórházat, 
rendelőintézetet államosították, de ők léptek két évvel ezelőtt, és ha két évvel ezelőtt 
az Exarchátus nem vette volna át a gimnáziumot, ma már nem lenne edelényi 
gimnázium. Nem állami lenne, nem lenne gimnázium, és ez olyan biztos, mint ahogy 
most itt ülnek. Azt gondolja, hogy hálával és köszönettel tartoznak az Exarchátusnak, 
amiért a gimnáziumot is a „nyakába” vette. Meg lehet nézni azt, hogy ebben az 
évben azért a beiratkozás már másként zajlott, mint tavaly, lényegesen több diák 
iratkozott be ebbe a gimnáziumba és abban is biztos, hogy ez a gimnázium meg fog 
maradni és még 50 év múlva is gimnázium lesz Edelényben. Ha nem adták volna át, 
a gimnázium már nem lenne, mert egyébként már tavaly sem lett volna 80 millió 
forint, hogy hozzátegyék, amit az előző években hozzá kellett tenni, akkor most 
állami lenne. A régi Szabó Lőrinc Általános iskola tavaly szeptembertől már állami 
lenne, a borsodi iskola állami, ezért nem érti mi a probléma. Van egy Mátyás 
Óvodájuk és egy Nefelejcs Óvodájuk, és nehogy ezen múljon, hogy a két óvoda 
közül az egyiket átadják az Exarchátusnak. Mi van, ha jövőre azt mondja az állam, 
hogy viszi az óvodát. A pakliban egyébként már most is benne volt az állam részéről, 
hogy az óvodákat is viszi, és akkor mit tudnak csinálni? Semmit. Tehát ez az érv azt 
gondolja nem érv, hogy nem marad intézmény. Marad, ami marad, amit hagytak 
nekik. Ha valaki figyelemmel kíséri a folyamatokat, ami a kormányzat részéről az 
önkormányzatokkal szemben tapasztalható, akkor teljesen egyértelmű, hogy az 
önkormányzatok teljes kiürítéséről van szó. Ebben a folyamatban talán pozitív is az, 
ha esetleg nem az állam fogja elvinni, hanem az egyház a két óvoda közül az 
egyiket. Azt gondolja, hogy ez inkább pozitív.  
Az előbbiekben mondott egy mondatot, ami nem tetszett Virág Tamás képviselő 
úrnak, erre most szeretne reagálni. 
 
Virág Tamás képviselő borzasztóan nem szereti, amikor igaztalanul vádolják. 
Tulajdonképpen szeretné tájékoztatni a lakosságot, hogy ő két hónapig gipszben 
volt, mivel a lába achilles szakadást szenvedett, emiatt az ülésre nem tudott eljönni. 
A döntések alól nem bújik ki, mindig itt van, amikor szükséges, amikor el tud jönni. 
Nem esett jól neki polgármester úr részéről az ilyen jellegű megjegyzés, mert 
tudhatta jegyző úr által, hogy mi a problémája és miért nem jön ülésre. Ilyen 
oldalvágásoknak nincs helye az ilyen napirendnél. 
 
Polgármester:  Egy képviselő politikus, és ha rosszul esik valami magától érthető, 
misem természetesebb, sajnos a politika egy része erről szól. Azt is tudta, hogy 
képviselő úr gipszben volt két hónapig. Nem óhajtja kigyűjtetni 2010 októberétől a 
jelenléti ívekből, hogy hányszor nem volt itt képviselő úr a testületi üléseken, de ha 
nagyon akarja kigyűjteti, de az 50 %-án sem volt jelen, és nem a két hónapról beszél. 
Azt kéri, hogy ezt zárják le. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A fenntartói jog átadását az elmúlt 
ülésen már módosították 25 évre, végülis így lett elfogadva, de a képviselőknek az 
volt a véleménye, hogy az 50 év annyira beláthatatlan idő. Kérdése, hogy marad az 
50 év? 
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Polgármester:  Az, hogy mi marad és mi nem, az a képviselő-testület döntésétől 
függ. Ő újra az 50 évre történő átadást terjesztette elő úgy, mint eredetileg. Az előbb 
szóba került az, hogy a Szent Miklós Általános Iskolánál több mint 500 millió forintos 
beruházás fog megtörténni. Ezt a beruházást a Miskolci Apostoli Exarchátus 
könyveléseiben fogja szerepeltetni. Az ilyen jellegű beruházásoknak az amortizációja 
200 %/év, ami azt jelenti, hogy a püspökség 50 esztendő alatt tudja könyveiben leírni 
nullára ezt a beruházást. Ha 25 évre adják át, akkor 25 év múlva majd az utódaik úgy 
az egyháznál, mint az önkormányzatnál elég komoly gondba fognak kerülni, hogy 
mitévők legyenek, hogyan kezeljék ezt a problémát. Nem könnyű a megoldása 
ennek, ezért terjesztette elő újra az 50 évet, hogy ezt a helyzetet egyszer s 
mindenkorra egyértelművé tudják tenni. A másik pedig, ha ezt kiveszik a pakliból 
magát a beruházást és a reményeik szerint várható újabb beruházások, amik fognak 
történni ezekben az intézményekben, akkor azt tudja mondani, ha már 25 évig fogja 
üzemeltetni az egyház ezeket az intézményeket, akkor azt gondolja, olyan mindegy, 
hogy 25 vagy 50 év, szerinte ez nem 50 évre fog szólni, hanem nagyon hosszú 
időről. Nem arról van szó, hogy le akarja rázni, mert, hogy 25 év múlva is már hol 
lesznek, 50 év múlva még inkább hol lesznek, mint ahogy az előző ülésen egyik 
képviselőtársuk felhozta, hogy 50 év múlva hol lesz már. Nem hiszi, hogy itt arról 
szólna ez a dolog, hogy majd az utódaink 25 év múlva alig várnák, hogy 
visszavegyék, de nem is tudják, a jelenlegi törvények szerint nem tudnák 
visszavenni, mert ha az egyháztól kikerül, akkor állami fenntartásba kerül, és nem 
kerül vissza az önkormányzathoz sem az általános iskola, sem a gimnázium. 
Véleménye szerint ebből a szempontból is elhanyagolható, ha meg ne adj’Isten jön 
egy olyan kormány Magyarországon, aki megnyirbálja az egyházi normatívákat, 
akkor az egyház kerül egy olyan kényszerhelyzetbe, hogy leadja az iskolát. Tehát ez 
rajtuk kívül áll. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke is úgy gondolja, hogy ha ez az 
együttműködés jól megy, akkor teljesen mindegy, hogy hány évre írják a szerződést, 
ha más törvények nem jönnek. 
 
Polgármester Szemerszki Mihály urat, hogy Hajdúdorogon hány éve működik a 
görögkatolikus egyház fenntartásában az ottani iskola, és mekkora 
gyermeklétszámmal? 
 
Szermerszki Mihály Miskolci Apostoli Exarchátus oktatási referens: Emlékei szerint 
20 éve, de a létszám tekintetében nem tud válaszolni. 
 
Polgármester: Van-e olyan szándéka bárkinek Hajdúdorogon, hogy szeretné 
visszavenni az intézmény működtetését. 
 
Szermerszki Mihály Miskolci Apostoli Exarchátus oktatási referense: Nem tud ilyen 
szándékról, Hajdúdorogon oktatási központjuk van, óvoda, általános iskola, 
középiskola, új tornaterem épült az általános iskolához, új épületrészek épültek, tehát 
egy hosszú távú együttműködésre készülnek mind az egyház, mind az 
önkormányzat. Nem tud olyan szándékról, hogy bármelyik fél is esetleg meg akarná 
szakítani. 
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Polgármester – mivel további kérdés vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot 6 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot: 
 
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
104/2013.(V.28.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Az Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartói jogának 

átadásáról és közoktatási megállapodás módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta az „Az Edelényi Nefelejcs Óvoda 
fenntartói jogának átadásáról” szóló előterjesztést. 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: 

Képviselő-testület) az Edelényi Nefelejcs Óvoda (Edelény, Miklós 
Gy. út 3.) fenntartói jogát átadja a Miskolci Apostoli Exarchátus 
részére 2013. augusztus 31. napjától határozatlan időre és az 
erről szóló „Köznevelési Szerződés”-t (a határozat 1. 
mellékleteként) jóváhagyja. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírása 2013. május 31. 
Felelős: polgármester 
 

2. Képviselő-testület az Edelényi Nefelejcs Óvodát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (1), és (5) 
bekezdése alapján 2013. augusztus 31. napjával jogutód nélkül 
megszünteti, a Megszüntet ő Okiratot  (a határozat 2. 
mellékleteként) jóváhagyja. 

 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
3. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az intézmény 

nyilvántartásból való törlése iránt intézkedjen, az intézmény 
Megszüntető Okiratát a Magyar Államkincstár részére küldje meg. 

 
Határidő: 2013. június 6. 
Felelős: polgármester 
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4. Miskolci Apostoli Exarchátus részére átadandó óvodába járó azon 
gyermekek esetében szüleik írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni, 
akik nem akarják egyházi fenntartású intézményben járatni 
gyermekeiket. 

 
Határidő: 2013. június 20. 
Felelős: óvodavezető, polgármester 

 
5. Képviselő-testület elrendeli, hogy akiknek a szülei nem kívánják az 

egyházi fenntartású intézménybe járni gyermeküket, azoknak az 
elhelyezése érdekében a polgármester tegye meg a szükséges 
intézkedéseket.  

 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős:  polgármester 

 
6. Képviselő-testület elrendeli, hogy az Edelényi Nefelejcs Óvoda 

vezetője a munkáltatói jogkör gyakorlójaként a közalkalmazottak 
nyilatkozata alapján hozza meg a szükséges munkáltatói 
döntéseket. 

 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: igazgató, polgármester 

 
7. Képviselő-testület elrendeli, az Edelényi Nefelejcs Óvoda 

megszüntetése miatt 2013. augusztus 31. napjával az intézmény 
költségvetési előirányzatát zárolja. 

 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: polgármester, pénzügyi osztály vezetője 

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

fenntartású intézménybe átkerülő gyermekek után járó időarányos 
állami támogatás lemondásáról intézkedjen a Magyar államkincstár 
felé. Az önkormányzat az Egyháznak kiegészítő támogatást nem 
fizet. 

 
Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: polgármester, pénzügyi osztály vezetője 
 

9. Képviselő-testület a 190/2011.(IX.14.) határozat 1. számú mellékleteként 
jóváhagyott, Használati Jog bejegyzéséről szóló megállapodás 
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:  
A megállapodás az alábbi 3. ponttal egészül ki: 
„3. Önkormányzat vállalja, hogy jelen megállapodást  a 
megállapodás aláírását követ ő 50 évig rendes felmondással nem 
szünteti meg.” 

 
 



 11

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: szerződés aláírása 2013. május 31. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

104/2013.(V.28.) határozat 1. melléklete 
 

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről:  

Edelény Város Önkormányzata  (székhely: 3780, Edelény, István király útja 52.,  
képviseli: Molnár Oszkár polgármester, a továbbiakban: Önkormányzat) 
másrészről a  

Miskolci Apostoli Exarchátus (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u. 59. 
képviseli: Dr. Orosz Atanáz a továbbiakban: Egyház) 
(együttes említésük esetén Felek) között az alulírott napon és helyen a következők 
szerint: 
 
1. A felek elöljáróban rögzítik, hogy jelen köznevelési szerződést (a továbbiakban: 

megállapodás) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a 
továbbiakban: Knt.) 31. § alapján, az Egyház megkeresésére kötik. 

2. A felek megállapodnak abban, hogy 2013. augusztus 31-ei hatállyal az 
Önkormányzat ingyenesen átadja, az Egyház átveszi az alábbiakban 
megnevezett nevelési Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) fenntartói jogát.  

3. Az Egyház az Intézmény működtetését és fejlesztését a nevelési feladatokhoz 
kapcsolódó állami normatívából és állami kiegészítő támogatásból, valamint 
esetleges pályázati forrásokból finanszírozza. A felek rögzítik, hogy az 
Önkormányzat az Egyháznak a megállapodás fennállásának időtartama alatt 
sem kiegészítő támogatás jogcímén, sem egyéb jogcímen kifizetést nem teljesít. 

Az Intézmény neve:  Edelényi Nefelejcs Óvoda 
Az Intézmény címe:  3780 Edelény, Miklós Gyula út 3. (1/130 hrsz) 

4. A fentiek érdekében a felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat 2013. 
augusztus 31-ei hatállyal jogutód nélkül megszünteti az Intézményt, míg az 
Egyház az Intézmény székhelyén az Intézményt újraalapítja és 2013. 
szeptember 1-jével a nevelési tevékenységet megkezdi. 

5. Jelen megállapodás alapján az Egyház köteles az Intézmény fenntartásával, 
működtetésével és a köznevelési feladatokkal kapcsolatos teendőket 2013. 
szeptember 1-jei kezdő időponttal elvégezni. 

Ennek keretében az Egyház kötelezettséget vállal arra, hogy az Intézmény 
fenntartói jogának átvétele után megtartja az Intézmény köznevelési funkcióját, 
és azt a továbbiakban a mindenkor hatályos jogszabályi és hatósági 
előírásoknak megfelelően egyházi köznevelési intézményként működteti. 



 12

Az Egyház fenntartásába kerülő óvoda részt vesz a kötelező felvételt biztosító 
óvoda feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni 
Edelény települést. Az Egyház vállalja, hogy az óvodába nem edelényi állandó 
lakcímmel rendelkező gyermeket csak abban az esetben vesz fel, amennyiben 
az Intézménybe jelentkező valamennyi edelényi állandó lakcímmel rendelkező 
gyermek felvételének biztosítását követően szabad férőhellyel rendelkezik. 

Az Egyház a feladat-ellátási helyre legfeljebb az alapító okiratban meghatározott 
– és a működési engedélyben megjelölt – gyermeklétszám felvételére köteles.  

Az Egyház az alapító okiratban megjelölt létszám fölötti jelentkezők 
elhelyezésére és elhelyezhetőségük érdekében fejlesztésre nem köteles. 

A felek megállapodnak abban, hogy az Egyház az Intézmény nevelési programját 
átveszi, és azt saját szempontjainak megfelelően kiegészíti. Az Egyház a 
nevelési programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek 
megfelelő etikai, kulturális ismereteket, és a házirendben a gyermekekre, a 
tanulókra a vallásgyakorlással összefüggésben jogokat és kötelezettségeket 
állapíthat meg. 

Egyház vállalja az Intézményben megvalósult és megvalósulás alatt lévő alábbi 
pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatosan a fenntartói jog átvételét követően 
az Egyházra háruló kötelezettségek teljesítését: 

• ÉMOP-2009-4-3-1/A-09-2010-0017 – Az edelényi Nefelejcs Óvoda felújítása  

• NTP-OTM-12-P „Az állami, helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, 
egyházi és civil fenntartású óvodai tehetségsegítő műhelyek támogatására” 

• TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” nevű kiemelt projekt 
keretében a fiatalok tehetséggondozásához szükséges eszközök 
beszerzésére/tartós használatba vételére. /Jelenleg elbírálás alatt áll/ 

 
A projektekkel kapcsolatos kötelezettségek átvállalásáról a felek külön 
megállapodásokat kötnek. 

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

7. Jelen megállapodás megkötése nem mentesíti az Önkormányzatot a feladat-
ellátási kötelezettsége alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei nem 
akarják vallási, illetve világnézetileg elkötelezett óvodába járatni gyermeküket. 
Ezekre a szülőkre, gyermekekre a jelen köznevelési szerződés miatt aránytalan 
teher nem hárulhat. Erre tekintettel az Önkormányzat vállalja, hogy azokat a 
gyermekeket, akik nem kívánnak az új intézménybe járni, önkormányzati 
óvodában elhelyezi.  

8. Vállalja az Önkormányzat azt is, hogy azon a jövőben beiratkozó gyermekek 
számára, akik nem kérik az egyházi nevelést önkormányzati fenntartású óvodát 
határoz meg kötelező felvételt biztosító intézményként.   

9. Az Intézménybe járó óvodások száma: 161 fő 

Az Intézményben dolgozó pedagógus alkalmazottak száma: 13 fő  
Az Intézményben dolgozó nem pedagógus alkalmazottak száma: 8 fő  
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10. Az Intézmény alkalmazottjainak az intézményi fenntartói jog átadásáról szóló 

képviselő-testületi határozat napján érvényben lévő közalkalmazotti 
jogviszonyára, illetőleg jogviszonyára vonatkozó részletező kimutatás jelen 
megállapodás 1. számú mellékletét képezi. 

11. Az Egyház vállalja, hogy az Intézmény minden olyan alkalmazottját, akik 
alkalmazása a Knt. szerint kötelező, 2013. szeptember 1-jétől a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 25/A. 
§-ának megfelelően továbbfoglalkoztatja. Azokkal az alkalmazottakkal, akik az 
Egyház által felajánlott munkaszerződés szerint vállalják a továbbfoglalkoztatást, 
határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszonyuk esetén határozatlan idejű 
munkaszerződést köt. A határozott időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal 
rendelkező alkalmazottakkal az Egyház legalább a határozott időtartam lejártáig 
szóló, határozott időtartamú munkaszerződést köt. 

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

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

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

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

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

16. Az Önkormányzat vállalja, hogy az Intézmény azon alkalmazottai részére, akik a 
továbbfoglalkoztatást vállalják, 2018-ig – munkaviszonyuk megszűnése esetén – 
elhelyezkedésük során az önkormányzati óvodákban elsőbbséget biztosít. 
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17. Az átadás-átvétel során a Felek jegyzőkönyvet készítenek az átvett gyermekek 
névsoráról, a tanulókhoz kapcsolódó dokumentumok, tanügyi nyilvántartások 
átadásáról és az Intézmény működéséhez kapcsolódó pénzügyi, gazdasági és 
szakmai iratanyag átadásáról. Az eljárás során szerződő felek kötelesek betartani 
az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabályokat. 

18. A köznevelési szerződés keretei között a gyermekek felvételére alkalmazni kell 
azokat a szabályokat, amelyek a helyi önkormányzati nevelési intézményekre 
vonatkoznak. 

Az Egyház vállalja, hogy az Önkormányzat Jegyzője felé teljesíti a 
tankötelezettség nyilvántartásához szükséges jogszabály által előírt 
adatszolgáltatási kötelezettséget.  

Az Egyház vállalja, hogy az Intézményben az étkeztetést a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően biztosítja. 

Az Egyház kötelezi magát arra, hogy a 2013. évi időarányos és a 2014. évi 
normatíva létszámarányos része igénylésének érdekében a hatályos 
jogszabályok előírásai szerint jár el, ennek érdekében az Önkormányzat az 
Egyházzal együttműködik és a szükséges nyilatkozatokat megteszi. Az Egyház 
számára normatíva 2013. szeptember 1. napjától áll majd rendelkezésre, így 
2013. augusztus 31-éig az Önkormányzat gondoskodik az Intézmény 
fenntartásáról, és az alkalmazottak illetményének (munkabérének) 
megfizetéséről. 

19. Annak érdekében, hogy az Egyház a jelen megállapodásban foglalt feladatait 
teljesíteni tudja, 

a) az Önkormányzat az Egyház számára 2013. augusztus 31-ei hatállyal 
térítésmentesen átruházza az Intézmény működéséhez szükséges, az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, per-, teher- és igénymentes, 
az Edelényi Körzeti Földhivatalnál az alábbiak szerint bejegyzett ingatlan (a 
továbbiakban: ingatlan) használati jogát (a használatba adott ingatlan 
térképét és az épületek alaprajzát, valamint azok használatba vételi 
engedélyét a 2. számú melléklet tartalmazza), a „Megállapodás használati 
jog bejegyzésére” szerződésben foglaltak szerint. 

Helyrajzi szám:  Edelény belterület 1/130 
Cím:   3780 Edelény, Miklós Gyula út 3. 
 

b)  Az Önkormányzat az Egyház számára 2013. augusztus 31-ei hatállyal 
tételes leltár (3. számú melléklet) alapján térítésmentesen használatba adja 
az Ingatlanon található és az Ingatlan rendeltetésszerű működéséhez, 
valamint az Intézmény működtetéséhez szükséges ingóságokat, eszközöket, 
épülettartozékokat és felszereléseket (a továbbiakban: Ingóságok). 

c)  Felek rögzítik, hogy a használatba adott a) pontban körülírt ingatlant per-, 
teher- és igénymentesen kerül át az Egyház használatába. 

20. Az Egyház a jelen megállapodásban térítésmentesen használatba kapott 
ingatlan és ingóságok harmadik személy részére történő átruházására, vagy 
megterhelésére nem jogosult. 
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 Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egyház részére térítésmentesen használatba 
adott Ingatlant és Ingóságokat jelen szerződés hatálya alatt csak az Egyház 
jóváhagyásával idegenítheti el, vagy terhelheti meg. 

21. Az Egyházat az ingóságok használati joga addig illeti meg, ameddig a 
köznevelési szerződés hatálya fennáll. 

a) Az ingatlan és az ingóságok használatának jogát az Önkormányzat az Egyház 
részére határozatlan időtartamra, térítésmentesen adja át azzal a 
megkötéssel, hogy az Ingatlanban a köznevelési feladatellátást a használat 
fennálltáig az Egyház végzi, illetve fenntartja. 

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

 

22. Az átadás-átvétel folyamata 2013. július 1-jétől 2013. augusztus 31-ével 
bezárólag történik, a tényleges átadás időpontja 2013. augusztus 31. napja. Az 
átadás-átvételről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel (4. számú melléklet). A Felek 
az átadás-átvétel kapcsán felmerülő feladatok megoldására 4 fős bizottságot 
hoznak létre, amelybe 2-2 főt delegálnak. 

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

24. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv az átvétel napján, 2013. augusztus 31-én rögzíti 
a közüzemi mérőórák (elektromos áram, víz, gáz) állását.  

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

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

27. Az Egyház az Ingatlan egyes részeit szociális, kulturális, gyermekjóléti feladatok 
ellátására is használhatja. Az Ingatlan fenti célú használata csak a nevelési 
célokhoz kötötten valósulhat meg, illetve a nevelési célok elérését nem 
veszélyeztetve, azok elsődlegessége mellett, mintegy kiegészítő jelleggel 
lehetséges. 

Az Ingatlan fenti célra, 1 évet meghaladó időtartamra történő folyamatos 
használata előtt az Egyház az Önkormányzat hozzájárulását köteles beszerezni. 

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

29. Az Egyház jogosult a saját költségén az épület főszerkezeteit nem érintő, belső 
átalakítási és felújítási munkálatokat végezni. Az épület főszerkezetét érintő 
építési munkálatok, fejlesztések előtt az Egyház köteles előzetesen az 
Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását kikérni.  
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30. Az Ingatlant érintő fejlesztésekhez az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulást 
köteles az erre irányuló kérés kézhezvételét követő 15 napon belül kiadni az 
Egyház részére. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

42. A jelen megállapodás megszűnik a megállapodás rendes vagy rendkívüli 
felmondásával, illetve az ingatlan megsemmisülésével. Jelen köznevelési 
szerződést bármelyik fél a folyamatban lévő tanítási év végével augusztus 31. 
napjával felmondhatja. A felmondást tárgyév január 31-éig kell írásban közölni. 
Nem élhetnek a Felek a rendes felmondás jogával a jelen megállapodás keltétől 
számított 50 évig. 

43. A megállapodás megszűnésekor – amennyiben az nem az Ingatlan 
megsemmisülése miatt következett be – az Egyház fenntartói és használati jogai 
megszűnnek, és köteles az Ingatlant rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a 
legalább a 23. pontban rögzített állapotban - figyelemmel azonban az időközben 
végrehajtott beruházásokra - az Önkormányzatnak visszaadni. 

44. Amennyiben jelen megállapodás – akár rendes, akár rendkívüli felmondással - 
megszűnik, akkor az Önkormányzat köteles megtéríteni az Egyháznak az 
Egyház által elvégzett értéknövelő beruházások amortizációval csökkentett 
értékét. Nem minősül értéknövelő beruházásnak a vagyontárgyak állagának 
fenntartásához szükséges felújítás és javítás. 

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

45. A megállapodás megszűnésekor az Egyház az Ingóságokat, illetve az azok 
helyébe lépő olyan ingóságokat, amelyek az Ingatlan tartozékainak tekintendők, 
vagy a köznevelési feladatok ellátáshoz szükségesek, köteles térítésmentesen 
az Önkormányzatnak visszaadni, illetve tulajdonába adni, jegyzék szerint, oly 
módon, hogy óvodai funkció ellátására alkalmas állapotban legyenek. 

Amennyiben a jelen megállapodás hatálya alatt az Egyház akként nyilatkozik, 
hogy valamely Ingóság használatára a továbbiakban nem tart igényt, az 
Önkormányzat köteles az érintett Ingóságok használati jogát és magukat az 
Ingóságokat az Egyháztól visszavenni, vagy köteles hozzájárulni azok 
selejtezéséhez. 

46. Önkormányzat vállalja, hogy 2013. évben gondoskodik az intézményorvosi 
feladatok ellátásának megszervezéséről az egyházi fenntartású intézményben. 
Felek további időszakra vonatkozóan külön megállapodást köthetnek. 

47. Egyház lehetőséget biztosít az intézményben a szakmai és érdekképviseleti 
szervezetek működésére. 

48. A jelen megállapodás kizárólag az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén 
lép hatályba: 
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a) az Egyház vagy annak képviseleti szerve nyilatkozik az Intézmény 
újraalapításáról és legkésőbb 2013. május 31-ig az alapító okirat aláírása 
megtörténik. Az alapító okirat aláírásával egyidejűleg az Egyház elindítja a 
nyilvántartásba vételi/kiegészítési, és a működési engedély megszerzésére 
irányuló folyamatot.  

b) A jelen megállapodás aláírását követően az Egyház a Knt. 32. §-ban 
meghatározott egyoldalú nyilatkozattal vállalja a köznevelési feladatot, mellyel 
a kiegészítő normatívára való jogosultságát igazolja.  

c) az Egyház, mint fenntartó részére a jogerős működési engedély kiadásra kerül, 

d) a már megvalósult, és a folyamatban lévő projektek tekintetében az Egyház 
általi kötelezettség átvállalás megvalósítható. 

49. Az Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen megállapodással kapcsolatosan a Knt.-
ben előírt véleményeket, illetve szakvéleményeket beszerezte. 

50. A Felek a jelen megállapodás teljesítése során törekednek a vitás kérdések 
tárgyalásos rendezésére, amennyiben azok még sem járnak eredménnyel, 
jogvitájuk eldöntésére hatáskörtől függően a Miskolci Járásbíróság és a Miskolci 
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

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

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

53. Az Önkormányzat a jelen megállapodás aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az 
Egyház használati joga a jelen megállapodás 19. a) pontjában megjelölt 
Ingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. A bejegyzéshez 
szükséges földhivatali eljárás a felek a jelen megállapodást az Önkormányzat 
részéről ellenjegyző dr. Frei Gábor ügyvédet bízzák meg. 

54. Jelen megállapodás megkötésére az Önkormányzat részéről Edelény Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének a 104/2013.(V.28.) határozatában 
biztosított felhatalmazással kerül sor. 

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

Edelény, 2013. május hó 28. napján 

 

Egyház 
 
 

Önkormányzat 

Ellenjegyzem 
az Egyház képviseletében: 

Ellenjegyzem 
az Önkormányzat képviseletében: 
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Mellékletek 

1. Az Intézmény alkalmazottjainak közalkalmazotti jogviszonyára, illetőleg 
jogviszonyára vonatkozó részletező kimutatás 

2. Használatba adott ingatlan térképe, épületek alaprajza, valamint azok használatba 
vételi engedélye 

3. Leltár 

4. Az átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv(ek) 

Köznevelési szerződés 1. melléklete 

Az Intézmény alkalmazottjainak közalkalmazotti jogviszonyára, illetőleg 
jogviszonyára vonatkozó részletező kimutatás 

 

 név munkakör kinevezés vége 

1. Bajusz Róbertné óvónő határozatlan 

2. Bári Istvánné óvónő határozatlan 

3. Bukovicsné Herczeg Zsuzsanna óvónő határozatlan 

4. Csavniczki Zita óvónő határozatlan 

5. Fazekasné Szabó Katalin óvodatitkár határozatlan 

6. Galajda Istvánné dajka határozatlan 

7. Takácsné Józsa Emese óvónő határozatlan 

8. Győri Mária óvónő határozatlan 

9. Ignáczné Gyöngyösi Csilla óvónő határozatlan 

10. Kerekes Jánosné dajka határozatlan 

11. Koleszár Jánosné óvodavezető-helyettes határozatlan 

12. Kovácsné Lipták Katalin óvónő határozatlan 

13. Kurczi Sándor karbantartó határozatlan 

14. László Jánosné dajka határozatlan 

15. Lippai Gáborné dajka határozatlan 

16. Molnárné Marcinkó Emese óvónő határozatlan 

17. Nagy Lajosné dajka határozatlan 

18. Rémiásné Kleszó Katalin óvónő határozatlan 

19. Szarka Lászlóné óvónő határozatlan 

20. Tóbiás Lászlóné óvodavezető határozatlan 

21. Vékony Tibor Róbertné dajka határozatlan 
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Köznevelési szerződés 2. melléklete 

Használatba adott ingatlan térképe, épületek alaprajza, valamint azok használatba vételi engedélye 
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Köznevelési szerződés 3. melléklete 

 

Leltár 

 

Köznevelési szerződés 4. melléklete 

 

Az átadás-átvételről felvett jegyzőkönyv(ek) 
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104/2013. (V.28.) határozat 2. melléklete  
 

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

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: 
Áht.) 11. § (1) felhatalmazása alapján, valamint az ÁHt. rendelkezései és az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Ávr.) 14. § (2)-(3) szerinti tartalommal az alábbi megszüntető 
okiratot az alábbi tartalommal adja ki: 
 
1. A költségvetési szervmegnevezése, 
székhelye : 

Edelényi Nefelejcs Óvoda  
3780 Edelény, Miklós Gy. út 3. 

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

3. Megszüntet ő szerv me gnevezése, 
székhelye: 

Edelény Város Önkormányzata,  
3780 Edelény, István király útja 52. 

4. Megszüntet ő jogszabály, határozat:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testületének …/2013. (V.22.) határozata 

4. A megszüntetés oka:  Az oktatási intézmény fenntartói jogának 
átadása egyházi fenntartásba 

5. Az intézmény megszüntetésének 
módja: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 11.§-a alapján jogutód nélkül 

6. Az intézmény jogszabályban  
meghatározott közfeladata : 

óvodai nevelés /a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) 
bekezdés a) pontja/ 

7. A közfeladat jöv őbeni ellátása : 3780 Edelény, Miklós Gy. út 3. feladat-
ellátási helyen ellátott óvodai feladatokat a 
Miskolci Apostoli Exarchátus által 
fenntartott Szent Miklós Általános Iskola, 
Óvoda és Alapfokú M űvészetoktatási 
Intézmény szervezeti keretein belül, annak 
intézmény- egységeként látja el (székhely: 
3780 Edelény, Borsodi út 36/b) 

8. A közfeladat jöv őbeni ellátásához 
szükséges köztulajdon 
meghatározása: 

Az intézmény 2013. augusztus 31. 
fordulónappal készített vagyonleltárában 
szereplő, a Miskolci Apostoli Exarchátus 
részére használatba/tulajdonba adandó 
tárgyi eszközökről, immateriális javakról és 
készletekről Edelény Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete által elfogadott külön 
szerződés rendelkezik. 

Az átadás-átvétel időpontja: 2013. augusztus 
31. 
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9. Foglalkoztatottakkal kapcsolatos 
munkáltatói intézkedések: 

A megszűnő intézmény alkalmazottainak 
továbbfoglalkoztatásáról a Miskolci Apostoli 
Exarchátus gondoskodik. 
2013. augusztus 31-én az intézménnyel 
jogviszonyban álló dolgozók 2013. augusztus 
hóra esedékes munkabérét és járulékait az 
Önkormányzat fizeti. 

10. Rendelkezés jogok és 
kötelezettségek  tekintetében: 

Az intézmény előirányzatai 2013. augusztus 
31. napjával zárolásra kerülnek. 

11. Kötelezettség vállalás rendje:  Az Edelényi Nefelejcs Óvoda vezetője a 
megszüntető okirat jóváhagyását követő 
naptól éven túli, tartós, illetve 2013. 
augusztus 31. napja utáni időszakra 
vonatkozó kötelezettséget nem vállalhat. 

12. Jogutó dlás rendje:  A 2013. augusztus 31. napjáig keletkezett 
vagyoni jogok és kötelezettségek 
tekintetében Edelény Város Önkormányzata 
a jogutód. 

13. Rendelkezés a tartozásokról:  Az Edelényi Nefelejcs Óvoda valamennyi 
elismert, nem vitatott pénz, illetve pénzben 
kifejezett tartozása tekintetében Edelény 
Város Önkormányzata a jogutód. 

14. Megszűnés id őpontja:  2013. augusztus 31. 

15. Hatályba lépés id őpontja:  2013. augusztus 31. 
 
 
Záradék : 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi Nefelejcs Óvoda 
megszüntető okiratát 104/2013. (V.28.)  határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
Edelény, 2013. május 28. 
 
 
 
 Vártás József  Molnár Oszkár  
 jegyző  polgármester 

 
P.H. 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 116./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság véleményét, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

105/2013.(V.28.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának 
módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának  
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-nak módosítását  a határozat                          
1. mellékleteként -  jóváhagyja. 

 
2.  Képviselő-testület a módosított Alapító Okiratot egységes 

szerkezetben – a határozat 2. mellékleteként – jóváhagyja. 
 

3.  Képviselő-testület elrendeli a módosított Alapító Okirat és az 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat kiadását, és a Magyar 
Államkincstár részére történő megküldését a törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés céljából. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2013. június 05. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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1.melléklet a 105/2013(V.28.) határozathoz 
  

  
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA  

  
  
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete  Abod  Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85 §-a, 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki: 
 
Az Alapító Okirat 1. pontja kiegészül az alábbi 1.3 .2. ponttal: 
 

„ 1.3.2.   Szakácsi ideiglenes kirendeltség:   3786 Szakácsi Petőfi S. út 2.” 
 
Az Alapító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi rende lkezés lép: 
 
„2. A költségvetési szerv közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatok ellátására Edelény Város 
Önkormányzata a Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati 
hivatalt működtet Abod Község Önkormányzatával és  Szakácsi Község 
Önkormányzatával.” 

 
Az Alapító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi rende lkezés lép: 
 
„3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és 
Szakácsi települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait 
részletesen a társult település önkormányzata által jóváhagyott, a közös 
önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 
tartalmazza. 
Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége 
működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 
 

Az Alapító Okirat 6. 1. pontja helyébe az alábbi re ndelkezés lép: 
„6.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési, birtokháborítási, 

hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény  város , Abod  és Szakácsi 
községek településeinek közigazgatási területei.” 

 
 
 
 

2 



 27

 
Az Alapító Okirat 8. pontja kiegészül az alábbi 8.3 . ponttal: 

 
„8.3. Neve:   Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Székhelye: 3786    Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.”               
 
Záró rendelkezések: 
 
A módosított okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
Kelt: Edelény, 2013. május 28. 

 
P.H.                                                                          P.H. 

 
 

………………………………………        ………………………………………. 
  Molnár Oszkár polgármester                Restyán szki Gábor polgármester 
Edelény Város Önkormányzata                            Abod Község Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 
 

…………………………………………… 
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester 

Szakácsi Község  Önkormányzata 
 

Záradék:  
 

Jelen módosított alapító okiratot:  
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2013.(V. 28.) határozatával,  
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete  …../2013. (          )  határozatával, 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  …./2013. (       ) határozatával      
jóváhagyta . 

 
 

A jóváhagyott módosított Alapító Okiratot  a Képviselő-testületi döntések értelmében 
ellenjegyzem: 

 
Edelény, 2013. május 29. 

 
                                P.H. 

 
 

    …………………………………… 
    Vártás József  jegyz ő távollétében: 
             Méhész Katalin aljegyz ő 
  Edelény Közös Önkormányzati Hivatal   
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 2. melléklet a105/2013.(V.28.) határozathoz 
    

AALLAAPPÍÍTTÓÓ  OOKKIIRRAATT  
   
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Abod Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85 §-a, 
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi 
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki: 
 
1. A költségvetési szervmegnevezése, székhelye, tel ephelye: 

 
1.1. A költségvetési szerv megnevezése: 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

1.2. Székhelye :  3780 Edelény, István király útja 52.  

1.3. Telephely címe : 

1.3.1. Abodi állandó kirendeltség: 3753 Abod, Magyar út 42. 
1.3.2. Szakácsi ideiglenes kirendeltség: 3786 Szakácsi Petőfi S. út 2. 

 
2. A költségvetési szerv közfeladata: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat 
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatok ellátására Edelény Város Önkormányzata 
a Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Abod 
Község és Szakácsi Község Önkormányzatával. 

 
3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb 
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és 
Szakácsi települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait 
részletesen a társult település önkormányzata által jóváhagyott, a közös 
önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás 
tartalmazza. 

Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége 
működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 

 

4. A költségvetési szerv államháztartási szakágazat i besorolása: 

841105 helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
igazgatási tevékenysége  

5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakf eladatrend szerinti 
besorolása: 

811000 Építményüzemeltetés 
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841112  Önkormányzati jogalkotás 
841114 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841115 Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek  
841118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek  
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126  Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége  
841127  Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége  
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841173  Statisztikai tevékenység 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 
841906 Finanszírozási műveletek 
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 
842531 A polgári védelem ágazati feladatai 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása 
882202 Közgyógyellátás 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét 

javító programok 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
 

6. A költségvetési szerv illetékességi területe, m űködési köre: 

6.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési, 
birtokháborítási, hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény  város és 
Abod  és Szakácsi községek településeinek közigazgatási területei 

6.2. Telepengedélyek kiadása: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a 
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján 
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, 
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól  

6.3. Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj 
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM 
rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és 
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 

6.4. Építéshatóság: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
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Az I. fokú építésügyi hatósági feladtok tekintetében a jegyző illetékességét 
a járási (fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. 
melléklete határozza meg. 

 
7. A költségvetési szerv irányító szervének neve, s zékhelye:  

Neve:   Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52. 
 

8. Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv(ek) nev e, székhelye: 

8.1. Neve:   Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52. 

8.2. Neve:   Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
Székhelye:  3753 Abod, Magyar út 42. 

8.3. Neve:                Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
 Székhelye:  3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. 

 
9. A költségvetési szerv jogel ődjének neve, székhelye: 

 Neve:   Edelényi Polgármesteri Hivatal 
 Székhelye:  3780 Edelény, István király útja 52. 

 
10. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rende lkezési jog: 

A költségvetési szerv az alapfeladatok ellátáshoz a rendelkezésére bocsátott 
ingó- és ingatlanvagyont tevékenysége során szabadon használhatja  a 
létrehozásról szóló Megállapodásban foglaltak szerint.  

 
11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
12. A költségvetési szerv vezet őjének kinevezési rendje: 

A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdése 
alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat alapján Edelény város 
polgármestere - határozatlan időre - nevezik ki - a közös önkormányzati hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint. 

 
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vona tkozó foglalkoztatási 

jogviszonyok megjelölése: 

A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Kttv. szerinti közszolgálati 
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő 
technikai alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak. A 
foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal Ptk. szerinti megbízásos 
jogviszonyban, illetve vállalkozás jellegű jogviszonyban, vagy 
közfoglalkoztatási jogviszonyban is állhatnak. 
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14. Átmeneti rendelkezések: 

Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával, a közös önkormányzati 
hivatal alakításáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény város 
polgármestere dönthet úgy, hogy a megszűnő Edelényi Polgármesteri 
Hivatalának jegyzőjét, aljegyzőjét a létrejövő közös önkormányzati hivatal 
jegyzőjeként, aljegyzőjeként - annak egyetértésével - foglalkoztatja. 
 
A Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő 146/C.§ (3) bekezdésének 
hatályba lépése esetén a közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben 
meghatározottak figyelembe vételével – dönthet arról, hogy a megszűnő Edelényi 
Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban állókat, valamint a 
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 1 fő köztisztviselőt 
(az abodi állandó kirendeltségen történő munkavégzésre) a közös önkormányzati 
hivatalban áthelyezési követően foglalkoztatja. 

 

Záró rendelkezések: 

A módosított okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 

 
Kelt: Edelény, 2013. május 28. 
 
 
…………………………………………….        ………………………………………. 
Molnár Oszkár polgármester         Restyánszki Gábor polgármester 
Edelény Város  Önkormányzata     Abod Község Önkormányzata 
 
 

…………………………………………… 
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester 

Szakácsi  Község Önkormányzata 
 
Záradék:  
Jelen alapító okiratot:  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal „Alapító Okirat”-át a 105/2013.(V.28.) határozatával,  
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2013.(…...)  határozatával, 
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….. /2013.(……) 
határozatával módosította és  jóváhagyta. 
 

Edelény, 2013. május 29.  
 

    …………………………………… 
 
                 Vártás József  jegyz ő  
  Edelény Közös Önkormányzati Hivatal   
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3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Víziközmű-hálózat 2013. évi bérleti és használati díj terhére történő felújításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 117./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság véleményét, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
106/2013.(V.28.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Víziközmű-hálózat 2013. évi bérleti és használati díj 

terhére történő felújításról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a víziközmű-hálózat 2013. évi bérleti és használati 
díj felhasználására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 

1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízi-
közművek felújításához kapcsolódó, és a 2013. évi bérleti-és 
használati díj felhasználásáról szóló megállapodásokat a 
határozat 1. és 2. mellékleteként jóváhagyja. 

2./ Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
megállapodások aláírására. 

 
Határidő: 2013.05.31., illetve a beruházások lezárásának napja. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
 
KEOP-7.1.0/11 kódszámú – Derogációs Víziközmű projektek előkészítése – tárgyú   
pályázat benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 118./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság véleményét, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

107/2013.(V.28.)   H A T Á R O Z A T A  
 

 
Tárgy :  KEOP-7.1.0/11. kódszámú – Derogációs víziközmű projektek 

előkészítése – tárgyú pályázat benyújtásáról.  
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az KEOP-
7.1.0/11. kódszámú – Derogációs víziközmű projektek előkészítése – tárgyú 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-7.1.0/11 jelű 
konstrukció keretében pályázatot nyújt be.  

 
2. Képviselő-testülete jóváhagyja a „Derogációs víziközmű projektek 

előkészítése” c. pályázati felhívás teljes körű megvalósítását. 
 

3. Képviselő-testület megismerte a tervezett megvalósulási helyszíneket és 
a kalkulált maximális elszámolható költségeket. A pályázat teljes 
költségvetését nettó 21.800.000,- Ft (azaz huszonegymillió-
nyolcszázezer forint) összegben jóváhagyja. 

 
4. A pályázati felhívás alapján a támogatás intenzitása az előkészítési 

szakasz vonatkozásában 85%.  
 

5. A pályázathoz szükséges 3.270.000 Ft (azaz hárommillió-
kettőszázhetvenezer forint) önerőt a víziközművek üzemeltetésre történő 
átadásából 2012. évben befolyt bevétel terhére biztosítja. 
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6. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza  a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és 
nyilatkozatok megtételére. 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző  
 

 
Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt 
– megköszönte a megjelenést és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
   Molnár Oszkár                     Vártás József 
     polgármester                  jegyző 
 
 


