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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2015. május 28-án a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 
 
a./ Tárgysorozata 
 
b./ Jegyzőkönyve 
 
c./ Határozata 

                                                     
 
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről 
 
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását 
      célzó pályázat benyújtásáról 
 
3. Tulajdonosi hozzájárulás a Császta szőlőhegyen kopjafa 

állításához 
 

 
 
 
 
 
 

E d e l é n y, 2015. május 28. 
 
 
 

 
 
    

         Vártás József 
                      jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:   Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án  a 

Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott  
rendkívüli nyílt ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai 

Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Lázár István, Loj Balázs 
alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág 
Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol:  Korbély Györgyi Katalin képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző    
       Ambrusics Tibor aljegyző 

  Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
 
 

77. előterjesztésnél  
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről 
 
     Molnár Istvánné Palkó Ildikó Mátyás Óvoda 
     és Bölcsőde vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezet ő:  Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén 
résztvevőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős 
testületből 11 fő jelen van. 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről 
     Előadó: polgármester 
 
2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását 
 célzó pályázat benyújtásáról 
 Előadó: polgármester 

 
Javasolja napirendre felvenni a „Tulajdonosi hozzájárulás a Császta szőlőhegyen 
kopjafa állításához„ című, 79./ sorszámú előterjesztést. 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 11 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-
testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
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Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását – a módosítással együtt - 
szavazásra bocsátja. 

 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 11 képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
72/2015.(V.28.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak 

meghatározásáról 
 

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

 
1./ Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszer- 

vezéséről 
Előadó: polgármester 
 

           2./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatását célzó pályázat benyújtásáról 

       Előadó: polgármester 
 

3./ Tulajdonosi hozzájárulás a Császta szőlőhegyen 
kopjafa állításához 

                  Előadó: polgármester 
 

 
Tárgyalt napirendi pontok 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 77./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy szeptember 1-jétől kötelező lesz 3 éves kortól 
óvodába járni. Az óvodákban kevés a férőhely kapacitás, ezért benyújtottak egy 
pályázatot, melyről még nincs hivatalos értesítés. Nem hivatalos úton Demeter Zoltán 
országgyűlési képviselő úr jelezte, hogy elkezdhetik a terveztetést, mert megnyerték 
a pályázatot.  
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Nyílván fizikailag lehetetlen, hogy a volt finkei iskola épületének felújítása 
szeptember 1-jére elkészüljön, de az alapító okiratot szükséges a jogszabály és az 
időrendiség miatt módosítani. Abban az esetben, ha készen van a finkei iskola 
épülete, akkor év közben fognak a tényleges elhelyezésen változtatni. 
 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
73/2015.(V.28.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az Edelényi Mátyás 
Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta:  
 
1. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító Okiratot a 
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 

 
2. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

Alapító Okiratát a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja. 
 

3. Képviselő-testület 2015/2016. nevelési évre vonatkozóan 
engedélyezi az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében a 
maximális óvodai csoportlétszámok legfeljebb 20 %-kal történő 
átlépését. 

 
Határidő: azonnal, 2015. augusztus 31. 
Felelős:   polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK 
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1. melléklet a 73/2015.(V.28.) határozathoz 
 

Okirat száma: 1M/2015. 
 

Módosító okirat 
 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete  által 2013. szeptember 11.  napján kiadott, 182/2013. (IX.11.) számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat bevezet ő szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Edelényi 
Mátyás Óvoda és Bölcs őde alapító okiratát a következők szerint adom ki:” 

 
2.Az Alapító Okirat „1. Az intézmény neve, székhelye: ” pont helyébe az alábbi 
pont lép:  

 
„1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1megnevezése: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
 

1.2. A költségvetési szerv 
1.2.1.székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a 
1.2.2. telephelye(i) 

 
telephely 
megnevezése 

telephely címe 

1 
 3780 Edelény, Mátyás király út 

1. 
2  3780 Edelény, Bányász út 2. 
3  3780 Edelény, Árpád út 41.” 

 
3.Az Alapító Okirat „2. Az intézmény OM azonosítója :” pont törlésre kerül. 
 
4. Az Alapító Okirat „3. Az intézmény törzsszáma:” pont törlésre kerül 
 
6. Az Alapító Okirat „4. Az intézményt alapító szer v neve, címe:” pont helyébe 
az alábbi pont lép: 
 
 
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 

2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 
2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.” 

 
7. Az Alapító Okirat „5. Közvetlen jogel ődjének megnevezése, székhelye:” pont 

helyébe az alábbi pont lép: 
 

„2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
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 megnevezése székhelye 

1 
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Napköziotthonos Óvoda 

3780 Edelény, 
Borsodi út 34. 

 
 
8. Az Alapító Okirat „6. Az intézmény fenntartójána k neve, címe:” pont helyébe 
az alábbi pont lép: 
 

„6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
        6.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 

     6.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.” 
 
9. Az Alapító Okirat „7. Az intézmény irányító szer v neve, székhelye:” pont 

helyébe az alábbi pont lép: 
 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Edelény, Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.” 

 
10. Az Alapító Okirat „8. Jogszabályban meghatározo tt közfeladata:” pont 

helyébe az alábbi pont lép: 
 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott óvodai ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében 
meghatározott bölcsődei ellátás.” 

 
10. Az Alapító Okirat „9. Az intézmény típusa:” és „15. Gazdálkodási 

besorolás:” pont helyébe az alábbi pont lép: 
 

„6.2. A köznevelési intézmény 
        6.2.1. típusa: óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, bölcsődei 

ellátást biztosító többcélú, közös igazgatású intézmény, 
6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:  
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott óvodai ellátás, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott bölcsődei 
ellátás, 

 
6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási, 
utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel 
rendelkezik. 
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás 
alapján az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
(Edelény, István király útja 49.) látja el.” 
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11. Az Alapító Okirat „10. Tagozat megnevezése” pon t törlésre kerül. 
 
12. Az Alapító Okirat „11. Az intézménybe felvehet ő maximális 

gyermeklétszám:” pont helyébe az alábbi pont lép: 
 

„6.3 A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám   
6.3.1. az óvodában a székhelyen: 48 fő 
6.3.2. az óvodában Edelény, Mátyás király út 1. szám alatti telephelyen:105 fő 
6.3.3. az óvodában Edelény, Bányász út 2. szám alatti telephelyen: 60 fő 
6.3.4. az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám alatti telephelyen: 52 fő 
6.3.5. a bölcsődében Edelény, Mátyás király út 7/a szám alatt: 38 fő” 

 
13. Az Alapító Okirat „12. Alaptevékenysége, alapte vékenységi szakfeladat, 

szakfeladat száma:” pont helyébe az alábbi 4.2., 4. 3. és 4.4. pontok lépnek: 
 
„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 óvodai nevelés 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban meghatározott 
óvodai és bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: 
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint a 
gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült – 
nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott 
beszédfejlődésű, autista, autisztikus 
gyermekek ellátása. 

3 091130 
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

7 104030 Gyermekek napközbeni ellátása” 
 
 
14. Az Alapító Okirat „13. Vállalkozási tevékenység e:” pont törlésre kerül. 
 
15. Az Alapító Okirat „14. M űködési körzete:” pont helyére az alábbi pont lép. 
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„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
        4.5.1. Óvoda esetében: 

Abod, Balajt, Damak és 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, Tölgyfa 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. 
 

4.5.2. Bölcsőde esetében: 
Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva, 
Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács, 
Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, 
Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Szakácsi, Szalonna, 
Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, 
Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, Tornaszentjakab, 
Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc, Viszló, Ziliz, Izsófalva, Miskolc 
települések közigazgatási területe.” 

 
16. Az Alapító Okirat „16. A foglalkoztatottakra vo natkozó foglalkoztatási 

jogviszony:” pont helyére az alábbi pont lép. 
 

„5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 

2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka 
törvénykönyvéről 

3 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről 

4 Vállalkozási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről 

5 Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a 
közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 
valamint egyéb törvények 
módosításáról” 

 
17. Az Alapító Okirat „17. Az intézmény vezet őjének kinevezési, megbízási 

rendje:” pont helyére az alábbi pont lép. 
 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének 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.” 
 

18. Az Alapító Okirat „18. Az intézmény képviseleté re jogosultak:” pont törlésre 
kerül. 
 
19. Az Alapító Okirat „19. A feladat ellátását szol gáló vagyon:” és „20. A 
használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:”  pontok helyére az alábbi 
pont lép. 
 
„6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 

alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, 

célja 

1 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a 168/2 3204 
Az intézmény az 

elidegenítés, 
megterhelés 

kivételével a hatályos 
jogszabályok és 
önkormányzati 
rendelet(ek)ben 
foglaltak szerint 

önállóan rendelkezik a 
használatba adott 

vagyonnal. 
 

óvodai, 
bölcsődei 

ellátás 

2 3780 Edelény, Mátyás király út 1. 175/2 3033 óvodai 
ellátás 

3 3780 Edelény, Bányász út 2. 652 3686 óvodai 
ellátás 

4 3780 Edelény, Árpád út 41. 2202 3219 óvodai 
ellátás” 

 
20. Az Alapító Okirat az alábbi ponttal egészül ki:  
 
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01.” 
 
21. Az Alapító Okirat az alábbi ponttal egészül ki:  
 
„5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának II. 
szakasz 2. pontja tartalmazza.” 
 
22. Az Alapító Okirat „21. Záró rendelkezés letti r endelkezési jog:” pont helyére 
az alábbi pont lép. 
 
Jelen módosító okiratot 2015.szeptember 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Edelény, 2015. május 28.         
                                                             P.H. 

                                                                         Molnár Oszkár 
                                                                        polgármester 
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2. melléklet a 73/2015.(V.28.) határozathoz 
 
Okirat száma: 1/A/2015. 

 
Alapító okirat 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az 

 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcs őde alapító okiratát  
a következők szerint adom ki: 

 
1. A költségvetési szerv megnevezése, 

 székhelye, telephelye  
 
1.1. A költségvetési szerv 
       1.1.1. megnevezése: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
 
1.2. A költségvetési szerv 
       1.2.1. székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a 
       1.2.2. telephelye(i) 

 telephely megnevezése telephely címe 

1  3780 Edelény, Mátyás király út 
1. 

2  3780 Edelény, Bányász út 2. 
3  3780 Edelény, Árpád út 41. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megsz űnésével összefügg ő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma:2011.09.01. 
 

2.2 . A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv 
2.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 
2.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

 
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
és Napköziotthonos Óvoda 

3780 Edelény, Borsodi 
út 34. 

 
3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Edelény, Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
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4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott óvodai ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében 
meghatározott bölcsődei ellátás. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 851020 óvodai nevelés 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban meghatározott 
óvodai és bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai 
nevelésének, ellátásának szakmai feladatai: 
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint a 
gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült – 
nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott 
beszédfejlődésű, autista, autisztikus 
gyermekek ellátása. 

3 091130 
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai 
feladatai 

4 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
5 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 

6 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési 
intézményben 

7 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 
 

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Óvoda esetében: 

Abod, Balajt, Damak és 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, Tölgyfa 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, 
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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. 
 

4.5.2. Bölcsőde esetében: 
Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva, 
Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács, 
Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, 
Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Szakácsi, Szalonna, 
Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, 
Teresztenye, Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, Tornaszentjakab, 
Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc, Viszló, Ziliz, Izsófalva, Miskolc 
települések közigazgatási területe. 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és m űködése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének 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. 
 

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 
 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény 
2 Munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
3 Megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
4 Vállalkozási jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 

5 
Közfoglalkoztatási 
jogviszony 

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 
törvények módosításáról 

 
5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése: 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának II. szakasz 2. pontja tartalmazza. 
 

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezése k 
 

6.1. A köznevelési intézmény fenntartójának 
6.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 
6.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

 
6.2. A köznevelési intézmény 

6.2.1. típusa: óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, bölcsődei ellátást 
biztosító többcélú, közös igazgatású intézmény, 

6.2.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: 
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a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott óvodai ellátás, valamint a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás, 

6.2.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 
önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási, 
utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik. 
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás 
alapján az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
(Edelény, István király útja 49.)látja el. 

 
6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám 

6.3.1. az óvodában a székhelyen: 48 fő 
6.3.2. az óvodában Edelény, Mátyás királyút 1. szám alatti telephelyen: 105 fő 
6.3.3. az óvodában Edelény, Bányász út 2. szám alatti telephelyen: 60 fő 
6.3.4. az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám alatti telephelyen: 52 fő 
6.3.5. a bölcsődében Edelény, Mátyás király út 7/a. szám alatt: 38 fő 

 
6.4. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 

 ingatlan címe 
ingatlan 
helyrajzi 
száma 

ingatlan 
hasznos 

alapterülete 
(m2) 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

vagy a vagyon 
használati joga 

az 
ingatlan 

funkciója, 
célja 

1 3780 Edelény, Mátyás király út 
7/a. 168/2. 3204 

Az intézmény az 
elidegenítés, 
megterhelés 
kivételével a 

hatályos 
jogszabályok és 
önkormányzati 
rendelet(ek)ben 
foglaltak szerint 

önállóan 
rendelkezik a 

használatba adott 
vagyonnal. 

 

óvodai, 
bölcsődei 

ellátás 

2 3780 Edelény, Mátyás király út 
1. 175/2. 3033 óvodai 

ellátás 

3 3780 Edelény, Bányász út 2. 652. 3686 óvodai 
ellátás 

4 3780 Edelény, Árpád út 41. 2202 3219 óvodai 
ellátás 

 
7. Záró rendelkezés 

 
Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg 
a költségvetési szerv 2013. szeptember 11. napján kelt, 182/2013. (IX.11.) 
okiratszámú alapító okiratát visszavonom. 
 
Kelt: Edelény, 2015. május 28. 
 

P.H. 
 

Molnár Oszkár 
polgármester 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 78./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Béres Tibor képviselő örül az előterjesztésnek, már csak azért is, mert az előző 
testületi ülésen szó volt arról, hogy lesz lehetőség a Bólyai és a Semmelweis utak 
felújítására pályázatot benyújtani. Örül, hogy ez megjelent az előterjesztésben, és 
bízik abban, hogy eredményes lesz a pályázat. Ettől függetlenül megemlíti, hogy jó 
lenne a kátyúzásokat elvégezni olyan utcákban, amely a pályázatot nem érinti. 
Gondol itt a Dankó Pista útra, ahol a lakosok is jelezték, hogy több kátyú is van ezen 
az úton. Megköszönné, ha a kátyúzás a Borsodi Közszolgáltató Kft-n keresztül 
megtörténne. 
 
Polgármester : Jelezni fogja az önkormányzati utak fenntartójának, a Kft-nek a 
kátyúzást, de természetesen tudják ezt a problémát. A Dankó Pista útra 
vonatkozóan elmondja, a pályázat nem ad lehetőséget, hogy ezt az utcát is 
bevonják. A Dankó Pista úton rendkívül nagy a forgalom, a mentő-forgalom is elég 
sűrű, és a 27-es számú főútra a torkolat nagyon rossz közlekedésbiztonsági 
szempontból. Ha lesz rá lehetőség, néhány helyen szélesíteni kellene, és 
nyomvonalat korrigálni ezen az úton, hiszen az út sarkánál közvetlenül ott van az 
ajándék és virágbolt, ahol rengeteg autó megáll, ami elég veszélyes. Elképzelése 
egy úttorkolat korrekció, egy külön kihajtó sáv létrehozásával hasonlóan, mint a Tóth 
Árpád út becsatlakozásánál, ahol egy kis szigettel csatlakozik a 27-es főútra. 
Meglátják majd, hogy ezt mikor tudják megvalósítani, de a mostani pályázatba nem 
fért be. Úgy gondolta, hogy most fontosabbak azok az utcák, amelyek fel vannak 
sorolva, tehát a Semmelweis, Bólyai, Herman, Déryné és a Miklós Gyula utak. 
Ezekre az utakra elegendő az a forrás, amit reményeik szerint meg is fognak kapni. 
 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
74/2015.(V.28.)   H A T Á R O Z A T A  

 

Tárgy :  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatását célzó pályázat benyújtásáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását 
célzó pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő 
döntést hozza: 

1.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések  
támogatására  című konstrukció megvalósítása érdekében. 

2.) Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések megvalósítását célzó pályázat teljes körű 
megvalósítását. 

3.) Képviselő-testület a pályázat keretein belül az egyes alcélok 
tekintetében a beruházások helyszínéül jóváhagyja: 
a) alcél: Mátyás Óvoda és Bölcsőde (Edelény, Mátyás király út 

7/a. hrsz.: 168/2) 
b) alcél: Semmelweis Ignác út (hrsz.: 772/14), Herman Ottó út 

(hrsz.: 772/44), Bólyai János út (hrsz.: 772/4), Déryné út (hrsz.: 
1484, 1461/14, 1485/11) és Miklós Gyula út (hrsz.: 1/73) 

c) alcél: Városi Sporttelep (Edelény, Borsodi út 36. hrsz.: 1193/4)  

4.) A pályázat teljes költségvetését bruttó 72.500.000 Ft  
összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás 
intenzitása alcélonként 95%, illetve 85%.  

5.) Képviselőtestület a pályázathoz szükséges bruttó 7.725.000 Ft 
önerőt hitelfelvétellel biztosítja. 
 

6.) Képviselő-testülete felhatalmazza  a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 
megtételére, nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására. 

 
Határidő: június 09., illetve a hiánypótlási határidő lejárta 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
 

3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Tulajdonosi hozzájárulás a Császta szőlőhegyen kopjafa állításához 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 79./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester  – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
75/2015.(V.28.)   H A T Á R O Z A T A  

 
  Tárgy:   Tulajdonosi hozzájárulás a Császta szőlőhegyen  
      kopjafa állításához 

   
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Tulajdonosi hozzájárulás a Császta 
szőlőhegyen kopjafa állításához” című előterjesztést, és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Római és  Görög Katolikus Egyházakon belül működő 
Keresztény csoport (Cursillo) részére hozzájárulását adja 
kopjafa felállításához a Császta szőlőhegyen. 

 
2./ A kopjafa felállításának helye: az önkormányzat 

tulajdonában álló 5361/3 hrsz-ú ingatlan, közvetlenül a 
harangtorony bal oldala. 

 
3./ A kopjafa mérete: 1,5 méter magas, 15 cm x 15 cm-es fa 

oszlop. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, Keresztény (Cursillo) csoport 
 
 

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 Józse f 
               polgármester        jegyző 


