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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2015. november 26-án a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének 

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

                                                     

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról  

 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról 

 
3. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 

4. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015 
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyásáról  
 

6. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a 
környezet-állapot felmérésről 

 
7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 

 
8. IV. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés 

jóváhagyásáról 
 

9. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás” megszüntetéséről 

 
10. Edelény Város Települési Főépítészi feladatainak ellátására kötött megbízási 

szerződés módosításáról 
 

11. Állami földterület igénylésének lehetőségéről 
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12. Antal György út elnevezésének felülvizsgálatáról 
 
13. Az Edelény belterület 2240/7 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 

 
14. Edelény, Borsodi út 2. számú Társasház alapító okiratának módosításához 

pénzügyi fedezet biztosításáról 
 
Zárt ülés: 
1./ Kifogás elbírálásáról 

 
 
 
E d e l é n y, 2015. november 26.  
 
 
 
 
 
    

         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. november 26-

án  a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott  
rendes nyílt ülésén.  

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

Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, 
Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya, 
Virág Tamás képviselők 

 
Igazoltan távol: Magyar Árpádné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Vártás József jegyző    
         Ambrusics Tibor aljegyző 

    Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
      
Jegyzőkönyvvezető:  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. 
 
Ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról  
Előadó: polgármester 
 

2. Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról 
Előadó: polgármester 
 

3. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

4. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015 
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 
munkatervének jóváhagyásáról  
Előadó: polgármester 
 

6. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a 
környezet-állapot felmérésről 
Előadó: polgármester 
 

7. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
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8. IV. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés 

jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 

9. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás” megszüntetéséről 
Előadó: polgármester 
 

10. Edelény Város Települési Főépítészi feladatainak ellátására kötött megbízási 
szerződés módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

11. Állami földterület igénylésének lehetőségéről 
Előadó: polgármester 
 

12. Antal György út elnevezésének felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 

13. Az Edelény belterület 2240/7 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
Előadó: polgármester 
 

Zárt ülés: 
 

    1./ Kifogás elbírálásáról 
        Előadó: polgármester 
 
Javasolja a nyílt ülés napirendjére felvenni az „Edelény, Borsodi út 2. számú társasház 
alapító okiratának módosításához pénzügyi fedezet biztosításáról” szóló előterjesztést. 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, 
indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban nem volt 
észrevétel, javaslat, indítvány 
 
Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását, a módosítással együtt, 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 

1./ Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  

    Előadó: polgármester 
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2./ Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról 
   Előadó: polgármester 

 
3./ A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
   Előadó: polgármester 

 
4./ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015 (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

   Előadó: polgármester 
 

5./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 
munkatervének jóváhagyásáról  

   Előadó: polgármester 
 

6./ Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezet-
állapot felmérésről 

  Előadó: polgármester 
 

7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
  Előadó: polgármester 

 
8./ IV. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés 

jóváhagyásáról 
  Előadó: polgármester 

 
9./ „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” megszüntetéséről 
   Előadó: polgármester 

 
10./ Edelény Város Települési Főépítészi feladatainak ellátására kötött megbízási 

szerződés módosításáról 
     Előadó: polgármester 

 
11./ Állami földterület igénylésének lehetőségéről 

     Előadó: polgármester 
 

12./ Antal György út elnevezésének felülvizsgálatáról 
      Előadó: polgármester 

 
13./ Az Edelény belterület 2240/7 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
      Előadó: polgármester 

 
14./ Edelény, Borsodi út 2. számú Társasház alapító okiratának módosításához pénzügyi 

fedezet biztosításáról  
   Előadó: polgármester 
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Tárgyalt napirendi pontok 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról  
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 163./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 8 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2015.(XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. 
(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését 

a)   
1.445.952 eFt költségvetési bevétellel 

b)      
1.674.945 

eFt költségvetési kiadással 

c) 228.993 eFt költségvetési hiánnyal 
d) 253.900 eFt finanszírozási bevétellel 
e) 24.907 eFt finanszírozási kiadással 

állapítja meg.” 
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2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 28.579 eFt általános, és 48.329 eFt 

fejlesztési céltartalékot állapít meg. 
 

3.§ A Rendelet    1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  
 
 

Vártás József          Molnár Oszkár 
      jegyző           polgármester 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. 
november 26. napján. 

 
Vártás József 

jegyző
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1. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Ö nkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal
B E V É T E L E K ezer Ft-ban

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

2016. 2017. 2018.

1. I. Működési c. tám. ál lamh.-on belülről 742 162 809 835 11 676 11 676 8 676 13 881 762 514 835 392 852 100 860 454 881 105

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 245 915 245 915 0 0 0 0 245 915 245 915250 833 253 292 259 371

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 96 972 99 625 0 0 0 0 96 972 99 625 101 618 102 614 105 076

1.3.1   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 270 801 270 852 0 0 0 0 270 801 270 852 276 269 278 978 285 673

1.3.2   Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 38 948 36 418 0 0 0 0 38 948 36 418 37 146 37 511 38 411

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 12 535 12 535 0 0 0 0 12 535 12 535 12 786 12 911 13 221

1.5   Működési célú költségvetési  tám.és kieg tám. 15 014 42 316 0 0 0 0 15 014 42 316 43 162 43 585 44 632

1.6   Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel. 61 977 102 174 11 676 11 676 8 676 13 881 82 329 127 731 130 286 131 563 134 720

2. II. Közhatalmi bevéte lek 134 830 139 364 0 0 0 0 134 830 139 364 142 151 143 545 146 990

2.1   Iparűzési adó 110 000 114 534 0 0 0 0 110 000 114 534 116 825 117 970 120 801

2.2   Gépjárműadó 20 700 20 700 0 0 0 0 20 700 20 700 21 114 21 321 21 833

2.3   Talajterhelési díj 2 800 2 800 0 0 0 0 2 800 2 800 2 856 2 884 2 953

2.4   Egyéb közhatalmi bevételek 1 330 1 330 0 0 0 0 1 330 1 330 1 357 1 370 1 403

3. III. M űködési bevételek 44 414 44 414 1 517 1 579 75 060 87 868 120 991 133 861 136 538 137 877 141 186

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 100 100 0 0 0 0 100 100 102 103 105

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 6 600 6 600 250 250 5 800 15 885 12 650 22 735 23 190 23 417 23 979

3.3   Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 900 5 900 368 368 0 100 6 268 6 368 6 495 6 559 6 716

3.4   Tulajdonosi bevételek 21 525 21 525 0 0 0 0 21 525 21 525 21 956 22 171 22 703

3.5   Ellátási díjak 0 0 0 0 53 900 53 900 53 900 53 900 54 978 55 517 56 849

3.6   Kiszámlázott ÁFA 8 539 8 539 99 99 15 260 17 983 23 898 26 621 27 153 27 420 28 078

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 62 0 0 0 62 63 64 65

3.8   Kamatbevételek 250 250 0 0 0 0 250 250 255 258 264

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 1 500 1 500 800 800 100 0 2 400 2 300 2 3462 369 2 426

Intézmények 2015. összesen Közép távú tervezés

Cím Bevételi  jogcímek

Önkorm. Ö nk. Hivatal
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3/2 oldal

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

2016. 2017. 2018.

4. IV. Felhalmozási bevéte lek 275 169 275 295 0 0 0 0 275 169275 295 280 801 283 554 290 359

4.1   Ingatlanok értékesítése 10 210 10 210 0 0 0 0 10 210 10 210 10 414 10 516 10 769

4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4.3   Kiszámlázott ÁFA

4.4   ÁFA visszatérítése

4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 264 959 265 085 0 0 0 0 264 959 265 085 270 387 273 038 279 590

5. V. Átvett pénzeszközök 85 547 62 040 0 0 0 0 85 547 62 040 63 281 63 901 65 435

5.1   Működési célú átvett pénzeszközök 85 547 61 639 0 0 0 0 85 547 61 639 62 872 63 488 65 012

5.2   Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 401 0 0 0 0 0 401 409 413 423

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 1 282 122 1 330 948 13 193 13 255 83 736 101 749 1 379 051 1 445 952 1 474 8711 489 331 1 525 074

6. VI. Finanszírozási bevéte lek 252 385 251 984 578 578 1 338 1 338 254 301 253 900 258 978 261 517 267 793

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 98 454 98 454 578 578 1 338 1 338 100 370 100 370 102 377 103 381 105 862

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.1.2   Maradvány igénybevétele 98 454 98 454 578 578 1 338 1 338 100 370 100 370 102 377 103 381 105 862

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás

6.1.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 153 931 153 530 0 0 0 0 153 931 153 530 156 601 158 136 161 931

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 27 435 27 034 0 0 0 0 27 435 27 034 27 575 27 845 28 513

6.2.2   Maradvány igénybevétele 126 496 126 496 0 0 0 0 126 496 126 496 129 026 130 291 133 418

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás

6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 534 507 1 582 932 13 771 13 833 85 074 103 087 1 633 352 1 699 852 1 733 849 1 750 848 1 792 868

Bevételi  jogcímek

2015. összesenÖ nk. HivatalÖnkorm. Intézmények Közép távú tervezés

Cím
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Edelény Város Ö nkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege 3/3 oldal

K I A D Á S O  K

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

2016. 2017. 2018.

7. I. Működési költségvetés kiadásai 499 491 543 542 268 920 266 996 372 968 394 930 1 141 379 1 205 468 1 229 577 1 241 632 1 271 431

7.1   Személyi juttatások 52 149 58 645 143 653 144 048 177 563 186 030 373 365 388 723 396 497 400 385 409 994

7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 11 697 13 023 40 746 40 85350 501 52 168 102 944 106 044 108 165 109 225 111 847

7.3   Dologi kiadások 164 515 187 062 37 805 37 867 144 738 156 566 347 058 381 495 389 125 392 940 402 370

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 282 52 929 46 606 44 118 0 0 90 888 97 047 98 988 99 958 102 357

7.5   Egyéb működési célú kiadások 226 848 231 883 110 110 166 166 227 124 232 159 236 802 239 124 244 863

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 159 759 164 997 110 110 166 166 160 035 165 273 168 578 170 231 174 317

7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 38 510 41 260 0 0 0 0 38 510 41 260 42 085 42 498 43 518

7.5.3   Tartalékok 28 579 25 626 0 0 0 0 28 579 25 626 26 139 26 395 27 028

8. II. Fe lhalmozási költségvetés kiadásai 462 437 464 201 2 667 2 703 1 962 2 573 467 066 469 477 478 867 483 561495 167

8.1   Beruházások 369 311 372 075 2 667 2 703 1 962 2 573 373 940 377 351 384 898 388 672 398 000

8.2   Felújítások 31 725 30 725 0 0 0 0 31 725 30 725 31 340 31 647 32 406

8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 61 401 61 401 0 0 0 061 401 61 401 62 629 63 243 64 761

8.3.1   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 11 222 11 222 0 0 0 0 11 222 11 222 11 446 11 559 11 836

8.3.2   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 1 850 1 850 0 0 0 0 1 850 1 850 1 887 1 906 1 951

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 48 329 48 329 0 0 0 0 48 329 48 329 49 296 49 779 50 974

8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Ö SSZESEN 961 928 1 007 743 271 587 269 699 374 930 397 503 1 608 445 1 674 945 1 708 4441 725 193 1 766 598

9. III. Finanszírozási kiadások 24 907 24 907 0 0 0 0 24 907 24 907 25 405 25 654 26 270

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 22 014 22 014 0 0 0 0 22 014 22 014 22 454 22 674 23 219

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre

9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

9.1.4  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 22 014 22 014 0 0 0 0 22 014 22 014 22 454 22 674 23 219

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 2 893 2 893 0 0 0 0 2 893 2 893 8 682 6 509 3 465

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 2 893 2 893 0 0 0 0 2 893 2 893 8 682 6 509 3 465

9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.2.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN 986 835 1 032 650 271 587 269 699 374 930 397 503 1 633 352 1 699 852 1 733 849 1 750 848 1 792 868

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 13 18 1 1 8 14 22 33

Intézmények 2015. összesen Közép távú tervezés

Cím Kiadási jogcímek

Önkorm. Ö nk. Hivatal
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2. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.) 15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

1. Költségvetési bevéte lek összesen 1 082 357 1 148 731 Költségvetési kiadások összesen 1 141 379 1 205 468

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 762 514 835 392 Személyi juttatások 373 365 388 723

3. Közhatalmi bevételek 134 830 139 364 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 102 944 106 044
4. Működési bevételek 99 466 112 336 Dologi kiadások 347 058 381 495
5. Működési célú átvett pénzeszközök 85 547 61 639 Ellátottak pénzbeli juttatásai 90 888 97 047
6. Egyéb működési kiadások 227 124 232 159
8.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 100 370 100 370 Finanszírozási cé lú pénzügyi műveletek összesen 22 014 22 014
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

11. Maradvány igénybevétele 100 370 100 370 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 22 014 22 014
14.

1 182 727 1 249 101 MŰKÖ DÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 163 393 1 227 482

3. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.) 15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

1. Költségvetési bevéte lek összesen 296 694 297 221 Költségvetési kiadások összesen 467 066 469 477
2. Ingatlanok értékesítése 10 210 10 210 Beruházások 373 940 377 351

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 21 525 21 525 Felújítások 31 725 30 725

5. Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások 61 401 61 401

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 264 959 265 085

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 401
8.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 153 931 153 530 Finanszírozási cé lú pénzügyi műveletek összesen 2 893 2 893
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 27 435 27 034 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 2 893 2 893

11. Maradvány igénybevétele 126 496 126 496 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.

450 625 450 751 FELHALMO ZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 469 959 472 370

Edelény Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevéte leinek és kiadásainak mérlege

2015. évi e lői rányzat 2015. évi elői rányzat

BEVÉTEL KIADÁS

Bevéte li  jogcímek Kiadási jogcímek

Bevéte li  jogcímek Kiadási jogcímek

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Edelény Város Önkormányzatának 2015. évi felhalmozási célú bevétele inek és kiadásainak mérlege

MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. évi e lői rányzat 2015. évi elői rányzat
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4. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

4. mellékle t az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

1. I.M űködési célú támog.államh.-on belülről 11 676 11 676 6 626 10 601 2 050 3 280 8 676 13 881 20 352 25 557

1.1   Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről 11 676 11 676 6 626 10 601 2 050 3 280 8 676 13 881 20 352 25 557

2. II.M űködési bevéte lek 1 517 1 579 75 060 87 868 0 0 75 060 87 868 76 577 89 447

2.1   Készletértékesítés ellenértéke

2.2   Szolgáltatások ellenértéke 250 250 5 800 15 885 0 0 5 800 15 885 6 050 16 135

2.3   Közvetített szolgáltatások ellenértéke 368 368 0 100 0 0 0 100 368 468

2.4   Tulajdonosi bevételek

2.5   Ellátási díjak 0 0 53 900 53 900 0 0 53 900 53 900 53 900 53 900

2.6   Kiszámlázott ÁFA 99 99 15 260 17 983 0 0 15 260 17 983 15 359 18 082

2.7   ÁFA visszatérítése 0 62 0 0 0 0 0 0 0 62

2.8   Kamatbevételek

2.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2.10   Egyéb működési bevételek 800 800 100 0 0 0 100 0 900 800

3. III.Felhalmozási  bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1   Ingatlanok értékesítése

3.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

3.3   Kiszámlázott ÁFA

3.4   ÁFA visszatérítése

3.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről

4. IV. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1 Működési célú átvett pénzeszközök

4.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Intézmény költségvetési bevéte lei összesen 13 193 13 255 81 686 98 469 2 050 3 280 83 736 101 749 96 929 115 004

Önkorm. Hivatal
Edelényi Művelődési 
Központ és Könyvtár

Edelényi Mátyás 
Ó voda és Bölcsőde

Edelényi Művelődési 
Központ és Könyvtár 

összesen

Intézményi bevételek 
összesen

Cím Bevéte li  jogcímek
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3/2 oldal

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

5. V. Finanszírozási bevéte lek 578 578 1 162 1 162 176 176 1 338 1 338 1 916 1 916

5.1  Működési célú pénzügyi műveletek 578 578 1 162 1 162 176 176 1 338 1 338 1 916 1 916

5.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.1.2   Maradvány igénybevétele 578 578 1 162 1 162 176 176 1 338 1 338 1 916 1 916

5.1.3   Központi, irányító szervi támogatás

5.1.4   Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei

5.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.2.2   Maradvány igénybevétele

5.2.3   Központi, irányító szervi támogatás

5.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

Intézmény költségvetési bev. mindösszesen 13 771 13 833 82 848 99 631 2 226 3 456 85 074 103 087 98 845 116 920

6. Ö nkormányzati támogatás 257 816 255 866 155 947 156 926 133 909 137 490 289 856 294 416 547 672 550 282

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 271 587 269 699 238 795 256 557 136 135 140 946 374 930 397 503 646 517 667 202

Intézményi bevételek 
összesen

Cím Bevéte li  jogcímek

Önkorm. Hivatal
Edelényi Művelődési 
Központ és Könyvtár

Edelényi Mátyás 
Ó voda és Bölcsőde

Edelényi Művelődési 
Központ és Könyvtár 

összesen
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3/3 oldal

Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2015. évi költségvetésének mérlege

K I A D Á S O K

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

1. I. Működési költségvetés kiadásai 268 920 266 996 237 595 254 746 135 373 140 184 372 968 394 930 641 888 661 926

1.1. Személyi juttatások 143 653 144 048 85 999 90 838 91 564 95 192 177 563 186 030 321 216 330 078

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 40 746 40 853 24 159 24 993 26 342 27 175 50 501 52 168 91 247 93 021

1.3. Dologi kiadások 37 805 37 867 127 437 138 915 17 301 17 651 144 738 156 566 182 543 194 433

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 606 44 118 0 0 0 0 0 0 46 606 44 118

1.5. Egyéb működési célú kiadások 110 110 0 0 166 166 166 166 276 276

1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre 110 110 0 0 166 166 166 166 276 276

1.5.2. Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre

1.5.3. Tartalékok

2. II. Fe lhalmozási költségvetés kiadásai 2 667 2 703 1 200 1 811 762 762 1 962 2 573 4 629 5 276

2.1. Beruházások 2 667 2 703 1 200 1 811 762 762 1 962 2 573 4 629 5 276

2.2. Felújítások

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Egyéb felhalmozási célú támog.államháztartáson belülre

2.4.2. Egyéb felhalmozási célú támog.államháztartáson kívülre

2.4.3. Fejlesztési céltartalék

2.4.4. Felhalmozási célú ÁFA befizetése

4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 271 587 269 699 238 795 256 557 136 135 140 946 374 930 397 503 646 517 667 202

Önkorm. Hivatal
Edelényi Művelődési 
Központ és Könyvtár

Edelényi Mátyás 
Ó voda és Bölcsőde

Edelényi Művelődési 
Központ és Könyvtár 

összesen

Intézményi kiadások 
összesen

Cím Kiadási jogcímek
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5. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

Közös Önkormányzati Hivatal 42 42
Kistérségi Hivatal 2 2
Önkormányzat 2 2
Művelődési Központ és Könyvtár 42 42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde 33 33
Összesen 121 121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.) 15/2015. (IX.25.)17/2015. (XI.26.) 15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

Közös Önkormányzati Hivatal 1 1
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat 2 2 11 16
Művelődési Központ és Könyvtár 6 11
Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2 3
Összesen 2 2 0 0 20 31

Költségvetési szerv
Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szerv
Engedélyezett létszám (fő)

4 órás 6 órás 8 órás



6. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban 

Beruházási fe ladat 15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

Önkormányzat
1. Családsegítő felújítása pályázat 27 235 27 235

2. Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli 1 442 1 442
3. Orvosi rendelő felújítása pályázat 6 006 6 006
4. Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli 426 426
5. Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat(Borsodi Isk.) 16 267 16 267
6. Napelemes rendszer telepít. Edelény településen pály.(B. Isk. )pr-en kív. 4 002 4 002
7. Polc rendszer irattár 1 900 1 400

8. Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv 500 500
9. 77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása 0 0

10. Finkei buszmegállók építése, kialakítása 2 700 2 700
11. Finkei temető, ravatalozó betonozása 500 500

12. Művelődési Központ statikai tervezése 0 0
13. Informatikai eszközök beszerzése 1 200 1 200

14. Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház) 500 500
15. Alugyár buszmegállók kialakítása 0 0

16. Kerítés építés sportpálya és iskolák tervezési költséggel együtt 9 670 9 670
17. Mikrobusz beszerzés 0 0
18. Császtára vezető út telekhatár rendezése 1 100 1 100

19. Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen 82 100 82 100
20. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat 25 000 25 000
21. Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás 5 778 5 778
22. Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása 280 280
23. Nagy-Császta szőlőhegyre vezető út aszfaltozása 15 335 15 335
24. Sporttelep fejlesztés 850 850

25.
Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése, 
Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása 711 711

26. Sporttelepen öntözési célú fúrt kút gépészeti kialakítása 1 930 1 930
27. Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése 2 220 2 220

28. Az Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat hiánypótlási munkái 303 303
29. Díszkivilágítási elemek beszerzése pályázat 2 680 3 680

30.
Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak 
Szociális Otthonában pályázat 112 455 112 455

31.
Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak 
Szociális Otthonában pályázat projekten kívüli 6 733 6 733

32.
Konyha felújítás építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció 
elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása 1 000 1 000

33. MLSZ élőfüves futballpálya építés 30 988 30 988
34. Gépjármű beszerzés 7 500 7 500
35. Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítése 0 464
36. KBTF Kft.alapításához törzstőke 0 1 500
37. Robogó beszerzés Kistérség részére 0 300

1.         Informatikai eszközök beszerzése 1 200 1 200

2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 771 1 271

3. Építőipari költségvetés készítő program 65 65

4. Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítéséhez acéltokos ajtó beszerzése 631 167
Művelődési Központ és Könyvtár 
1. Konyhai billenő serpenyő 1 000 1 000
2. Nyomtató beszerzés 100 100
3. Fűnyíró beszerzés 100 100
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzett eszközök 0 335
5. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzett eszközök 0 276

1.       Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés 320 191
2.       Informatikai eszközök beszerzése 400 250
3.       Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 42 321
Beruházási kiadások összesen 373 940 377 351

Mátyás Óvoda és Bölcsőde

Közös Hivatal



 17 

7. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban

15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

1. Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása 2 800 500
2. Hősök tere 2. bérlemény fűtéskorszerűsítés 1 900 1 900
3. Hősök terén lévő szobor felújítása 500 500
4. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás 21 525 21 525
5. Belterületi utak (Bólyai János és Semmelweis út) felújítása 5 000 5 000
6. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése 0 1 300

31 725 30 725

8. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban

Megnevezés 15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

1. Ingatlanok vásárlása (875/1;77) 7 795 7 795

2. Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás 401 401

3. Fejlesztési céltartalék képzés 31 212 28 412

4. Gépjárműbeszerzés elkülönített fedezete 0 0

5. Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat elkülönített önereje 0 0

6. Fejlesztésekre (Mátyás Óvoda, utak, Sporttelep) elkülönített önerő 7 725 7 725

7. Konyha felújítás pályázat elkülönített önereje 1 196 1 196

8. Vis maior pályázat önereje 0 2 800

Összesen 48 329 48 329

9. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban

Megnevezés 15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

1. EVSE támogatás 1 440 1 540

2. Tomor-Lak Sportegyesület támogatása 6 000 8 500

3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség 20 000 20 000

4. Bursa támogatás 100 100

5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott tám. 10 000 10 000

6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása 100 100

7. Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása 150 150

8. Császta Néptánc Egyesület támogatása 150 300

9. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támogatása 300 300

10. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 20 20

11. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása 100 100

12.
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok 
Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása 150 150

Összesen 38 510 41 260

Felújítási feladat

Felújítások összesen
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10. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban
Sor- 
szám Bevételi jogcímek 15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

1. Helyi adók 110 000 114 534

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 21 525 21 525

3. Díjak, pótlékok, birságok 4 130 4 130

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 10 210 10 210

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

145 865 150 399

11. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban
Sor- 
szám Megnevezés 15/2015. (IX.25.) 17/2015. (XI.26.)

1. Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 1 739 1 739

2. Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz 1 154 1 154

2 893 2 893Összes kötelezettség

Saját bevételek összesen

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei



 19 

12. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 4/1

ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
2015. előtti 

kifizetés és forrása 2015.
2015. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő 14 130 -14 130 0
EU Önerő Alap támogatás 2 488 2 221 4 709
EU-s forrás 47 276 42 208 89 484
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 63 894 30 299 0 94 193

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 1 497 373 1 870
Egyéb dologi jellegű kiadások 4 997 853 5 850
Beruházások bruttó összege 57 400 29 073 86 473
Beruházások nettó összege 40 854 27 235 68 089
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája 16 546 1 838 18 384
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 63 894 30 299 0 94 193

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
2015. előtti 

kifizetés és forrása 2015.
2015. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás 47 567 7 688 55 255
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 47 567 7 688 0 55 255

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások 1 759 1 682 3 441
Beruházások bruttó összege 45 808 4 531 50 339
Beruházások nettó összege 36 069 3 568 39 637
Beruházások egyenes áfája 9 739 963 10 702
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés 1 475 1 475
Kiadás összesen 47 567 7 688 0 55 255

Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 
rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében                                                      
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007

Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése                                     
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051
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4/2
EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése

ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003

Források
2015. előtti 

kifizetés és forrása 2015.
2015. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő 30 399 -6 265 24 134
EU Önerő Alap támogatás 88 849 940 89 789
EU-s forrás 640 236 5 325 645 561
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 759 484 0 0 759 484

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások 91 068 91 068
Beruházások bruttó összege 668 416 668 416
Beruházások nettó összege 525 845 525 845
Beruházások egyenes áfája 12 237 12 237
Beruházások fordított áfája 130 334 130 334
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 759 484 0 0 759 484

EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer telepítése Edelény településen
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189

Források
2015. előtti 

kifizetés és forrása 2015.
2015. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás 17 660 17 660
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 0 17 660 0 17 660

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások 1 393 1 393
Beruházások bruttó összege 16 267 16 267
Beruházások nettó összege 12 809 12 809
Beruházások egyenes áfája 3 458 3 458
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 0 17 660 0 17 660
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4/3

EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért      TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084

Források
2015. előtti 

kifizetés és forrása 2015.
2015. utáni 

kifizetés Összesen
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás 38 582 38 582
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 38 582 0 0 38 582

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 13 201 13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások 22 267 22 267
Beruházások bruttó összege 580 580
Beruházások nettó összege 457 457
Beruházások egyenes áfája 123 123
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés 2 534 2 534
Kiadás összesen 38 582 0 0 38 582

EU-s projekt neve, azonosítója: Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában
KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140

Források
2015. előtti 

kifizetés és forrása 2015.
2015. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő 125 156 125 156
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 0 125 156 0 125 156

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások 12 701 12 701
Beruházások bruttó összege 112 455 112 455
Beruházások nettó összege 88 547 88 547
Beruházások egyenes áfája 23 908 23 908
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 0 125 156 0 125 156
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4/4
EU-s projekt neve, azonosítója: Területi együttműködést elősegítő programok az Edelényi járásban

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0025

Források
2015. előtti 

kifizetés és forrása 2015.
2015. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás 33 942 33 942
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 0 33 942 0 33 942

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 7 967 7 967
Egyéb dologi jellegű kiadások 25 975 25 975
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 0 33 942 0 33 942

Források összesen 909 527 214 745 0 1 124 272
Kiadás összesen 909 527 214 745 0 1 124 272



13. melléklet a 17/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

3/1 oldal

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

1. I. Működési c. támog. ál lamháztartáson belülről 750 838 823 716 0 0 11 676 11 676 762 514 835 392

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált. támog. 245 915 245 915 0 0 0 0 245 915 245 915

1.2   Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. 96 972 99 625 0 0 0 0 96 972 99 625

1.3.1   Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. 270 801 270 852 0 0 0 0 270 801 270 852

1.3.2   Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 38 948 36 418 0 0 0 0 38 948 36 418

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 12 535 12 535 0 0 0 0 12 535 12 535

1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 15 014 42 316 0 0 0 0 15 014 42 316

1.6   Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel. 70 653 116 055 0 0 11 676 11 676 82 329 127 731

2. II. Közhatalmi bevételek 134 830 139 364 0 0 0 0 134 830 139 364

2.1   Iparűzési adó 110 000 114 534 0 0 0 0 110 000 114 534

2.2   Gépjárműadó 20 700 20 700 0 0 0 0 20 700 20 700

2.3   Talajterhelési díj 2 800 2 800 0 0 0 0 2 800 2 800

2.4   Egyéb közhatalmi bevételek 1 330 1 330 0 0 0 0 1 330 1 330

3. III. M űködési bevéte lek 117 224 130 032 2 250 2 250 1 517 1 579 120 991 133 861

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 100 100 0 0 0 0 100 100

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 10 550 20 635 1 850 1 850 250 250 12 650 22 735

3.3   Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 900 6 000 0 0 368 368 6 268 6 368

3.4   Tulajdonosi bevételek 21 525 21 525 0 0 0 0 21 525 21 525

3.5   Ellátási díjak 53 900 53 900 0 0 0 0 53 900 53 900

3.6   Kiszámlázott ÁFA 23 399 26 122 400 400 99 99 23 898 26 621

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 62 0 62

3.8   Kamatbevételek 250 250 0 0 0 0 250 250

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 1 600 1 500 0 0 800 800 2 400 2 300

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

Kötelező feladat Önként vállalt feladat Államigazgatási fe ladat Ö sszes bevétel

Cím Bevételi  jogcímek



 
3/2 oldal

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

15/2015. 
(IX.25.)

17/2015. 
(XI.26.)

4. IV. Felhalmozási bevéte lek 275 169 275 295 0 0 0 0 275 169 275 295

4.1   Ingatlanok értékesítése 10 210 10 210 0 0 0 0 10 210 10 210

4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0

4.5   Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 264 959 265 085 0 0 0 0 264 959 265 085

5. V. Átvett pénzeszközök 85 547 62 040 0 0 0 0 85 547 62 040

5.1   Működési célú átvett pénzeszközök 85 547 61 639 0 0 0 0 85 547 61 639

5.2   Felhalmozási célú átvet t pénzeszközök 0 401 0 0 0 0 0 401

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 363 608 1 430 447 2 250 2 250 13 193 13 255 1 379 051 1 445 952

6. VI. Finanszírozási bevéte lek 253 723 253 322 0 0 578 578 254 301 253 900

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 99 792 99 792 0 0 578 578 100 370 100 370

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.2   Maradvány igénybevétele 99 792 99 792 0 0 578 578 100 370 100 370

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 153 931 153 530 0 0 0 0 153 931 153 530

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 27 435 27 034 0 0 0 0 27 435 27 034

6.2.2   Maradvány igénybevétele 126 496 126 496 0 0 0 0 126 496 126 496

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 617 331 1 683 769 2 250 2 250 13 771 13 833 1 633 352 1 699 852

Cím Bevéte li jogcímek

Köte lező fe ladat Önként vál lalt fe ladat Államigazgatási  feladat Összes bevéte l
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató az önkormányzat 2015. I. féléves gazdálkodásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 1643./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
8 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

159/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2015. I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 
és az alábbi döntést hozza: 

 

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. 
I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt  
a határozat mellékleteként e l f o g a d j a . 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok 
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1. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Edelény Város Ö nkormányzat 2015. III.negyedévi költségvetésének mérlege 3/1 oldal
B E V É T E L E K ezer Ft-ban

eredeti módos. eredeti módos. eredeti módos. eredeti módos.

1. I. Működési c. tám. ál lamh.-on belülről 661 771 742 162 596 065 80 11 347 11 676 4 757 41 0 8 676 9 444 109 673 118 762 514 610 266 80

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. 244 902 245 915 187 139 76 0 0 0 0 0 0 244 902 245 915 187 139 76

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 96 972 96 972 72 512 75 0 0 0 0 0 0 96 972 96 972 72 512 75

1.3.1   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 263 913 270 801 207 529 77 0 0 0 0 0 0 263 913 270 801 207 529 77

1.3.2   Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 38 744 38 948 36 418 94 0 0 0 0 0 0 38 744 38 948 36 418 94

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 11 625 12 535 9 745 78 0 0 0 0 0 0 11 625 12 535 9 745 78

1.5   Működési célú költségvetési  tám.és kieg tám. 0 15 014 22 055 147 0 0 0 0 0 0 0 15 014 22 055 147

1.6   Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel. 5 615 61 977 60 667 98 11 347 11 676 4 757 41 0 8 676 9 444 109 16 962 82 329 74 868 91

2. II. Közhatalmi bevéte lek 134 830 134 830 139 364 103 0 0 0 0 0 0 134 830 134 830 139 364 103

2.1   Iparűzési adó 110 000 110 000 122 148 111 0 0 0 0 0 0 110 000 110 000 122 148 111

2.2   Gépjárműadó 20 700 20 700 12 942 63 0 0 0 0 0 0 20 700 20 700 12 942 63

2.3   Talajterhelési díj 2 800 2 800 2 857 102 0 0 0 0 0 0 2 800 2 800 2 857 102

2.4   Egyéb közhatalmi bevételek 1 330 1 330 1 417 107 0 0 0 0 0 0 1 330 1 330 1 417 107

3. III. M űködési bevételek 42 914 44 414 22 341 50 717 1 517 1 563 103 75 060 75 060 63 775 85 118 691 120 991 87 679 72

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 1 700 6 600 4 792 73 250 250 360 144 5 800 5 800 6 244 108 7 750 12 650 11 396 90

3.3   Közvetített szolgáltatások ellenértéke 5 900 5 900 10 208 173 368 368 290 79 0 0 426 6 268 6 268 10 924 174

3.4   Tulajdonosi bevételek 26 425 21 525 0 0 0 0 0 0 0 26 42521 525 0

3.5   Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 53 900 53 900 43 279 80 53 900 53 900 43 279 80

3.6   Kiszámlázott ÁFA 8 539 8 539 3 385 40 99 99 61 62 15 260 15 260 12 737 83 23 898 23 898 16 183 68

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 62 0 0 62

3.8   Kamatbevételek 250 250 763 305 0 0 0 0 0 0 250 250 763 305

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10   Egyéb működési bevételek 0 1 500 3 193 213 0 800 790 99 100 100 1 0891 089 100 2 400 5 072 211

%%

elői rányzat

tel j. %

elői rányzat

te l j.

Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények 2015. összesen

elői rányzat

tel j. %

elői rányzat
Cím Bevételi  jogcímek

tel j.
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Edelény Város Ö nkormányzat 2015. III.negyedévi költségvetésének mérlege 3/3 oldal

K I A D Á S O  K

eredeti módos. eredeti módos. eredeti módos. eredeti módos.

7. I. Működési költségvetés kiadásai 417 815 499 491 320 862 64264 489 268 920 170 464 63 359 522 372 968 260 200 70 1 041 826 1 141 379 751 526 66

7.1   Személyi juttatások 37 438 52 149 42 021 81 141 393143 653 89 956 63 167 208 177 563 130 894 74 346 039 373 365 262 871 70

7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 8 762 11 697 8 333 71 40 36140 746 26 698 66 48 944 50 501 34 162 68 98 067 102 944 69 193 67

7.3   Dologi kiadások 105 171 164 515 87 333 53 36 537 37 805 20 467 54 143 370 144 738 95 144 66 285 078 347 058 202 944 58

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 44 582 44 282 23 959 54 46 198 46 606 33 343 72 0 0 0 90 780 90 888 57 302 63

7.5   Egyéb működési célú kiadások 221 862 226 848 159 216 70 0 110 0 0 166 0 221 862 227 124 159 216 70

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 144 062 159 759131 237 82 0 110 0 0 166 0 144 062 160 035 131 237 82

7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 37 800 38 510 19 177 50 0 0 0 0 0 0 37 800 38 510 19 177 50

7.5.3   Tartalékok 40 000 28 579 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 28 579 0

7.5.4   Elvonások és befizetések 0 0 8 802 0 0 8 802

8. II. Fe lhalmozási költségvetés kiadásai 148 017 462 437 152 552 33 1 200 2 667 1 481 56 1 920 1 962 1 024 52 151 137 467 066 155 057 33

8.1   Beruházások 82 954 369 311 137 580 37 1 200 2 667 1 481 56 1 920 1 962 1 024 52 86 074 373 940 140 085 37

8.2   Felújítások 26 725 31 725 1 900 6 0 0 0 0 0 0 26 725 31 725 1 900 6

8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 38 338 61 401 13 072 21 0 0 0 0 0 0 38 338 61 401 13 072 21

8.3.1   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 0 11 222 11 222 100 0 0 0 0 0 0 0 11 222 11 222 100

8.3.2   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 32 838 1 850 1 850 100 0 0 0 0 0 0 32 838 1 850 1 850 100

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 5 500 48 329 0 0 0 0 0 0 0 5 500 48 329 0

8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Ö SSZESEN 565 832 961 928 473 414 49 265 689 271 587 171 945 63 361 442 374 930 261 224 70 1 192 963 1 608 445 906 583 56

9. III. Finanszírozási kiadások 1 052 24 907 22 014 88 0 0 0 0 0 0 1 052 24 907 22 014 88

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 22 014 22 014100 0 0 0 0 0 0 0 22 014 22 014100

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre

9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

9.1.4  Államh.-on belüli megelőlegezések visszafiz. 0 22 014 22 014 100 0 0 0 0 0 0 0 22 014 22 014 100

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 1 052 2 893 0 0 0 0 0 0 0 1 052 2 893 0

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 1 052 2 893 0 0 0 0 0 0 0 1 052 2 893 0

9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.2.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN 566 884 986 835 495 428 50 265 689 271 587 171 945 63 361 442 374 930 261 224 70 1 194 015 1 633 352 928 597 57

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 5 13 14 108 1 1 1 100 0 8 9 113 6 22 24 109

te l j. %telj. %

elői rányzat

tel j. %

elői rányzat

Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények 2015. összesen

Cím Kiadási jogcímek elői rányzat

tel j. %

elői rányzat
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2. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

ezer Ft-ban

eredeti módos. eredeti módos.

1. Költségvetési bevéte lek összesen 1 000 035 1 082 357 843 846 78 Költségvetési kiadások összesen 1 041 826 1 141 379 751 526 66

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 673 118 762 514 610 266 80 Személyi juttatások 346 039 373 365 262 871 70

3. Közhatalmi bevételek 134 830 134 830 139 364 103 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 98 067 102 944 69 193 67
4. Működési bevételek 97 166 99 466 87 679 88 Dologi kiadások 285 078 347 058 202 944 58
5. Működési célú átvett pénzeszközök 94 921 85 547 6 537 8 Ellátottak pénzbeli juttatásai 90 780 90 888 57 302 63
6. Egyéb működési kiadások 221 862 227 124 159 216 70
8.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 41 791 100 370 100 370 100 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 0 22 014 22 014 100
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

11. Maradvány igénybevétele 41 791 100 370 100 370 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 22 014 22 014 100
14.

1 041 826 1 182 727 944 216 80 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 1 041 826 1 163 393 773 540 66

3. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

eredeti módos. eredeti módos.

1. Költségvetési bevéte lek összesen 108 135 296 694 136 541 46 Költségvetési kiadások összesen 151 137 467 066 155 057 33
2. Ingatlanok értékesítése 10 210 10 210 11 446 112 Beruházások 86 074 373 940 140 085 37

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 21 525 21 525 0 Felújítások 26 725 31 725 1 900 6

5. Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási kiadások 38 338 61 401 13 072 21

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 76 400 264 959 124 795 47

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 300
8.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 44 054 153 931 126 496 82 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 1 052 2 893 0 0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 10 000 27 435 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 1 052 2 893 0

11. Maradvány igénybevétele 34 054 126 496 126 496 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.

152 189 450 625 263 037 58 FELHALMOZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 152 189 469 959 155 057 33

Bevéte li  jogcímek Kiadási jogcímek

Bevéte li  jogcímek Kiadási jogcímek

te l j. % telj. %

te lj. % telj. %

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Edelény Város Ö nkormányzatának 2015. III.negyedévi fe lhalmozási cé lú bevéte leinek és kiadásainak mérlege

MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2015. évi 
elői rányzat 2015. évi e lői rányzat

Edelény Város Ö nkormányzatának 2015. III.negyedévi működési cé lú bevétele inek és kiadásainak mérlege

2015. évi 2015. évi e lői rányzat

BEVÉTEL KIADÁS
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4. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2015. III.negyedévi költségvetésének mérlege 3/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít

1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről 11 347 11 676 4 757 41 0 6 626 7 025 106 0 2 050 2 419 118 0 8 676 9 444 109 11 347 20 352 14 201 70

1.1   Egyéb műk.c. tám.bevétel államh.-on belülről 11 347 11 676 4 757 41 0 6 626 7 025 106 0 2 050 2 419 118 0 8 676 9 444 109 11 347 20 352 14 201 70

II.Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. II.M űködési bevételek 717 1 517 1 563 103 75 060 75 060 63 759 85 0 0 16 75 060 75 060 63 775 85 75 777 76 577 65 338 85

2.1   Készletértékesítés ellenértéke

2.2   Szolgáltatások ellenértéke 250 250 360 144 5 800 5 800 6 244 108 0 0 0 5 800 5 800 6 244 108 6 050 6 050 6 604 109

2.3   Közvetített szolgáltatások ellenértéke 368 368 290 79 0 0 410 0 0 16 0 0 426 368 368 716 195

2.4   Tulajdonosi bevételek

2.5   Ellátási díjak 0 0 0 53 900 53 900 43 279 80 0 0 0 53 900 53 900 43 279 80 53 900 53 900 43 279 80

2.6   Kiszámlázott ÁFA 99 99 61 62 15 260 15 260 12 737 83 0 0 0 15 260 15 260 12 737 83 15 359 15 359 12 798 83

2.7   ÁFA visszatérítése 0 0 62 0 0 62

2.8   Kamatbevételek

2.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2.10   Egyéb működési bevételek 0 800 790 99 100 100 1 0891 089 0 0 0 100 100 1 0891 089 100 900 1 879 209

3. III.Felhalmozási  bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1   Ingatlanok értékesítése

3.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

3.3   Kiszámlázott ÁFA

3.4   ÁFA visszatérítése

3.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről

4. IV. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1   Működési célú átvett pénzeszközök

4.2   Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Intézmény költségvetési bevételei összesen 12 064 13 193 6 320 48 75 060 81 686 70 784 87 0 2 050 2 435 119 75 060 83 736 73 219 87 87 124 96 929 79 539 82

előirányzat

teljesít. %

Intézményi bevételek összesen

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

Cím Bevételi jogcímek

Önkorm. Hivatal
Edelényi Művelődési Központ 

és Könyvtár 
Edelényi Mátyás Óvoda és 

Bölcsőde
Edelényi Művelődési Központ 

és Könyvtár összesen

előirányzat

teljesít. %
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3/2 oldal

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít

5. V. Finanszírozási bevételek 0 578 578 100 1 500 1 162 1 162 100 0 176 176 100 1 500 1 338 1 338 100 1 500 1 916 1 916 100

5.1  Működési célú pénzügyi műveletek 0 578 578 100 1 500 1 162 1 162 100 0 176 176 100 1 500 1 338 1 338 100 1 500 1 916 1 916 100

5.1.1   Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.1.2   Maradvány igénybevétele 0 578 578 100 1 500 1 162 1 162 100 0 176 176 100 1 500 1 338 1 338 100 1 500 1 916 1 916 100

5.1.3   Központi, irányító szervi támogatás

5.1.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

5.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.1   Hitel-,kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.2.2   Maradvány igénybevétele

5.2.3   Központi, irányító szervi támogatás

5.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

Intézmény költségvetési bev. mindösszesen 12 064 13 771 6 898 50 76 560 82 848 71 946 87 0 2 226 2 611 117 76 560 85 074 74 557 88 88 624 98 845 81 455 82

6. Önkormányzati támogatás 253 625 257 816 169 670 66 153 405 155 947 100 150 64 131 477 133 909 92 455 69 284 882 289 856 192 605 66 538 507 547 672 362 275 66

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN 265 689 271 587 176 568 65 229 965 238 795 172 096 72 131 477 136 135 95 066 70 361 442 374 930 267 162 71 627 131 646 517 443 730 69

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

Cím Bevételi jogcímek

Önkorm. Hivatal
Edelényi Művelődési Központ és 

Könyvtár 
Edelényi Mátyás Óvoda és 

Bölcsőde
Edelényi Művelődési Központ és 

Könyvtár összesen
Intézményi bevételek összesen
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3/3 oldal

Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2015. III.negyedévi költségvetésének mérlege

K I A D Á S O K

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít

1. I. Működési költségvetés kiadásai 264 489 268 920 170 464 63 228 765 237 595 166 304 70 130 757 135 373 93 896 69 359 522 372 968 260 200 70 624 011 641 888 430 664 67

1.1. Személyi juttatások 141 393 143 653 89 956 63 78 765 85 999 63 420 74 88 443 91 564 67 474 74 167 208 177 563 130 894 74 308 601 321 216 220 850 69

1.2. Munkaadókat terh. járul. és szoc.hozzáj. adó40 361 40 746 26 698 66 23 135 24 159 16 540 68 25 809 26 342 17 622 67 48 944 50 501 34 162 68 89 305 91 247 60 860 67

1.3. Dologi kiadások 36 537 37 805 20 467 54 126 865 127 437 86 344 68 16 505 17 301 8 800 51 143 370 144 738 95 144 66 179 907 182 543 115 611 63

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 198 46 606 33 343 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 198 46 606 33 343 72

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 110 0 0 0 0 0 166 0 0 166 0 0 276 0

1.5.1 Egyéb műk.c. tám. államháztartáson belülre 0 110 0 0 0 0 0 166 0 0 166 0 0 276 0

1.5.2.Egyéb műk.c. tám. államháztartáson kívülre

1.5.3.Tartalékok

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 200 2 667 1 481 56 1 200 1 200 369 31 720 762 655 86 1 920 1 962 1 024 52 3 120 4 629 2 505 54

2.1. Beruházások 1 200 2 667 1 481 56 1 200 1 200 369 31 720 762 655 86 1 920 1 962 1 024 52 3 120 4 629 2 505 54

2.2. Felújítások

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1.Egyéb felhalmozási c. tám.államh.-on belülre

2.4.2.Egyéb felhalmozási c. tám.államh.-on kívülre

2.4.3.Fejlesztési céltartalék

2.4.4.Felhalmozási célú ÁFA befizetése

4. ÖSSZESEN 265 689 271 587 171 945 63 229 965 238 795 166 673 70 131 477 136 135 94 551 69 361 442 374 930 261 224 70 627 131 646 517 433 169 67

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

Cím Kiadási jogcímek

Önkorm. Hivatal
Edelényi Művelődési Központ és 

Könyvtár 
Edelényi Mátyás Óvoda és 

Bölcsőde
Edelényi Művelődési Központ és 

Könyvtár összesen
Intézményi kiadások összesen
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5. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

eredeti módosított

Közös Önkormányzati Hivatal 42 42 40 95
Kistérségi Hivatal 2 2 2 100
Önkormányzat 2 2 2 100
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 42 42 42 100
Mátyás Óvoda és Bölcsőde 33 33 33 100
Összesen 121 121 119 98

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

Közös Önkormányzati Hivatal 1 1 1 100
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat 0 2 2 5 11 12 109
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 0 6 7 117
Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0 2 2 100
Összesen 0 2 2 0 0 0 6 20 22 110

előirányzat

teljesítés %

előirányzat

teljesítés %

előirányzat

teljesítés %

Költségvetési szerv
Engedélyezett létszám (fő)

előirányzat

teljesítés %

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

4 órás 6 órás 8 órás
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6. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Beruházási kiadási elői rányzatok fe ladatonkénti rész letezése
ezer Ft-ban 

eredeti mód.
Önkormányzat
1. Családsegítő felújítása pályázat 10 036 27 235 27 235 100

2. Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli 4 254 1 442 1 442 100
3. Orvosi rendelő felújítása pályázat 7 746 6 006 6 006 100
4. Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli 814 426 426 100
5. Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat(Borsodi Isk.) 22 004 16 267 14 093 87
6. Napelemes rendszer telepít. Edelény településen pály.(B. Isk. )pr-en kív. 200 4 002 3 467 87
7. Polc rendszer irattár 500 1 900 1 256 66

8. Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv 500 500 0
9. 77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása 3 500 0 0

10. Finkei buszmegállók építése, kialakítása 2 700 2 700 0
11. Finkei temető, ravatalozó betonozása 500 500 0

12. Művelődési Központ statikai tervezése 2 500 0 0
13. Informatikai eszközök beszerzése 1 200 1 200 13 1

14. Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház) 500 500 0
15. Alugyár buszmegállók kialakítása 6 000 0 0

16. Kerítés építés sportpálya és iskolák tervezési költséggel együtt 6 000 9 670 4 500 47

17. Mikrobusz beszerzés 14 000 0 0

18. Császtára vezető út telekhatár rendezése 0 1 100 0

19. Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen 0 82 100 6 350 8
20. Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat 0 25 000 889 4
21. Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás 0 5 778 5 778 100
22. Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása 0 280 280 100
23. Nagy-Császta szőlőhegyre vezető út aszfaltozása 0 15 335 14 148 92
24. Sporttelep fejlesztés 0 850 12 1

25.
Településrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése, 
Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása 0 711 457 64

26. Sporttelepen öntözési célú fúrt kút gépészeti kialakítása 0 1 930 1 854 96
27. Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése 0 2 220 0

28. Az Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat hiánypótlási munkái 0 303 303 100
29. Díszkivilágítási elemek beszerzése pályázat 0 2 680 1 869 70

30.
Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak 
Szociális Otthonában pályázat 0 112 455 3 281 3

31.
Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak 
Szociális Otthonában pályázat projekten kívüli 0 6 733 6 733 100

32.
Konyha felújítás építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció 
elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása 0 1 000 0

33. MLSZ élőfüves futballpálya építés 0 30 988 30 397 98
34. Gépjármű beszerzés 0 7 500 6 327 84

35. Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítése 0 0 464

1.         Informatikai eszközök beszerzése 1 200 1 200 459 38

2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 0 771 790 102

3. Építőipari költségvetés készítő program 0 65 65 100

4. Acéltokos ajtó beépítése 0 631 167 26

Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1. Konyhai billenő serpenyő 1 000 1 000 0
2. Nyomtató beszerzés 100 100 0
3. Fűnyíró beszerzés 100 100 0
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzett eszközök 0 0 335
5. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 0 0 34

1.       Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés 320 320 191 60
2.       Informatikai eszközök beszerzése 400 400 250 63
3.       Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 42 214 510

Beruházási kiadások összesen 86 074 373 940 140 085 37

te lj. %

Mátyás Óvoda és Bölcsőde

Közös Hivatal

Beruházási fe ladat elői rányzat
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7. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban

eredeti mód.

1. Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása 2 800 2 800 0
2. Hősök tere 2. bérlemény fűtéskorszerűsítés 1 900 1 900 1900 100
3. Hősök terén lévő szobor felújítása 500 500 0
4. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás 21 525 21 525 0
5. Belterületi utak (Bólyai János és Semmelweis út) felújítása 0 5 000 0

26 725 31 725 1 900 6

8. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban

eredeti mód.

1. Ingatlanok vásárlása (875/1;77) 5 500 7 795

2. Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás 0 401

3. Fejlesztési céltartalék képzés 0 31 212

4. Gépjárműbeszerzés elkülönített fedezete 0 0

5. Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat elkülönített önereje 0 0

6. Fejlesztésekre (Mátyás Óvoda, utak, Sporttelep) elkülönített önerő 0 7 725

7. Konyha felújítás pályázat elkülönített önereje 0 1 196

Összesen 5 500 48 329

9. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban

eredeti mód.

1. EVSE támogatás 1 300 1 440 1 340 93

2. Tomor-Lak Sportegyesület támogatása 6 000 6 000 6 000 100

3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség 20 000 20 000 2 987 15

4. Bursa támogatás 100 100 0 0

5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott tám.10 000 10 000 8 000 80

6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása 100 100 0 0

7. Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása 150 150 150 100

8. Császta Néptánc Egyesület támogatása 150 150 150 100

9. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támog. 0 300 300 100

10. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 0 20 0 0

11. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása 0 100 100 100

12.
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok 
Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása 0 150 150 100

Összesen 37 800 38 510 19 177 50

Megnevezés
elői rányzat

te l j. %

Felújítási feladat
elői rányzat

te l j. %

Felújítások összesen

Megnevezés
elői rányzat
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10. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

ezer Ft-ban

eredeti módosított

1. Helyi adók 110 000 110 000 122 148 111

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 26 425 21 525 0

3. Díjak, pótlékok, birságok 4 130 4 130 4 274 103

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 10 210 10 210 11 446 112

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

150 765 145 865 137 868 95

11. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

ezer Ft-ban

eredeti módosított

1. Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 1 052 1 739 0

2. Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz 0 1 154 0

1 052 2 893 0Összes kötelezettség

Saját bevételek összesen

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei

Sor- 
szám Megnevezés

elői rányzat

tel jesítés %

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Sor- 
szám Bevételi jogcímek

elői rányzat

tel jesítés %
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12. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 3/1

ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

terv tény
Saját erő 14 130 -14 130 -14 130 0
EU Önerő Alap támogatás 2 488 2 221 2 221 4 709
EU-s forrás 47 276 42 208 42 208 89 484
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 63 894 30 299 30 299 0 94 193

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 1 497 373 373 1 870
Egyéb dologi jellegű kiadások 4 997 853 853 5 850
Beruházások bruttó összege 57 400 29 073 29 073 86 473
Beruházások nettó összege 40 854 27 235 27 235 68 089
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája 16 546 1 838 1 838 18 384
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 63 894 30 299 30 299 0 94 193

EU-s projekt neve, azonosítója:

terv tény
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás 47 567 7 688 7 688 55 255
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 47 567 7 688 7 688 0 55 255

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások 1 759 1 682 1 682 3 441
Beruházások bruttó összege 45 808 4 531 4 531 50 339
Beruházások nettó összege 36 069 3 568 3 568 39 637
Beruházások egyenes áfája 9 739 963 963 10 702
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés 0 1 475 1 475 1 475
Kiadás összesen 47 567 7 688 7 688 0 55 255

Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése                                              
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051

Források
2015. előtti 
kifizetés és 

forrása

2015.
2015. utáni 
tervezett 
kifizetés

Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 
rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében                              
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007

Források
2015. előtti 
kifizetés és 

forrása

2015.
2015. utáni 
tervezett 
kifizetés Összesen

Összesen
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3/2
EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése

ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003

terv tény
Saját erő 30 399 -6 265 -6 265 24 134
EU Önerő Alap támogatás 88 849 940 940 89 789
EU-s forrás 640 236 5 325 5 325 645 561
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 759 484 0 0 0 759 484

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások 91 068 91 068
Beruházások bruttó összege 668 416 668 416
Beruházások nettó összege 525 845 525 845
Beruházások egyenes áfája 12 237 12 237
Beruházások fordított áfája 130 334 130 334
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 759 484 0 0 0 759 484

EU-s projekt neve, azonosítója: Napelemes rendszer telepítése Edelény településen
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189

terv tény
Saját erő 0 1 321 1 321
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás 0 17 660 14 164 14 164
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 0 17 660 15 485 0 15 485

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 0 883 0 0
Egyéb dologi jellegű kiadások 0 510 1 392 1 392
Beruházások bruttó összege 0 16 267 14 093 14 093
Beruházások nettó összege 0 12 809 11 097 11 097
Beruházások egyenes áfája 0 3 458 2 996 2 996
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 0 17 660 15 485 0 15 485

Források
2015. előtti 
kifizetés és 

forrása

2015.
2015. utáni 
tervezett 
kifizetés Összesen

Összesen

Források
2015. előtti 
kifizetés és 

forrása

2015.
2015. utáni 
tervezett 
kifizetés
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3/3

EU-s projekt neve, azonosítója: Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában
KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140

terv tény
Saját erő 0 125 156 10 477 10 477
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás 0 0 3 996 3 996
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 0 125 156 14 473 0 14 473

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 0 3 128 0
Egyéb dologi jellegű kiadások 0 9 573 11 192 11 192
Beruházások bruttó összege 0 112 455 3 281 3 281
Beruházások nettó összege 0 88 547 2 583
Beruházások egyenes áfája 0 23 908 698
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 0 125 156 14 473 0 14 473

EU-s projekt neve, azonosítója: Területi együttműködést elősegítő programok az Edelényi járásban
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0025

terv tény
Saját erő 0 0 -7 850 0 -7 850
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás 0 0 8 485 8 485
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen 0 0 635 0 635

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások 0 0 635 635
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen 0 0 635 0 635

Források összesen 870 945 180 803 68 580 0 939 525
Kiadás összesen 870 945 180 803 68 580 0 939 525

Források
2015. előtti 
kifizetés és 

2015. 2015. utáni 
tervezett Összesen

Források
2015. előtti 
kifizetés és 

2015. 2015. utáni 
tervezett Összesen
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13. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Önkormányzat által folyósított ellátások 
ezer Ft-ban

eredeti módosított

Települési támogatás 40 582 44 282 15 313 35

Idősek utalványa 4 000 4 000 0
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen 44 582 48 282 15 313 32
Nyári gyermekétkeztetés 0 0 8 646

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 0 0 8 646

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen 44 582 48 282 23 959 50

14. melléklet a 159/2015. (XI.26.) önkormányzati határozathoz

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

eredeti módosított

Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37. § (1) bek. a) 
pont 6 695 6 569 4 401 67
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§ (1) bek. 
b)-d) pont 2 329 2 329 1 376 59

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1) bek. 28 044 28 044 18 014 64

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§. (2) és (5) bek. 9 130 9 130 9 023 99

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§) 0 204 199 98

Óvodáztatási támogatás (Gyvt.20/C. §) 0 330 330 100
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen 46 198 46 606 33 343 72

Természetben nyújtott szociális ellátások 0 0 0

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, 
gyermekvédelmi ellátások összesen 46 198 46 606 33 34372

Ellátási forma megnevezése
előirányzat

teljesítés %

Ellátási forma megnevezése
előirányzat

teljesítés %
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15.melléklet a 159/2015.(XI.26.) önkormányzati határozathoz

ezer Ft-ban
Sor. Megnevezés Összege (e Ft)
szám

1. Pénzkészlet 2015. január 1-jén 226 127
ebből:

2.      - Bankszámlák egyenlege 224 812
3.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 315

4. Záró pénzkészlet egyenlege 2015. szeptember 30-án 291 131
ebből:

5.      - Bankszámlák egyenlege 289 198
6.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 933

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzatának

pénzeszköz változásának levezetéséről

2015. III.negyedév
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 165./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy ez az előterjesztés támogatja azt az 
önkormányzati alapfeladatot, hogy az egészségügyi ellátást, az alapellátást az 
önkormányzatoknak biztosítania kell. Gyakorlatilag az előterjesztés arról szól, hogy a 
vállalkozó háziorvosoknak, védőnőknek 50 %-os iparűzési adókedvezményt 
biztosítanak. A maga részérül üdvözli az előterjesztést és elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. 
 
Polgármester képviselő úr véleményéhez annyit tenne hozzá, hogy eddig a 
jogszabályok nem engedték meg, hogy bárkinek iparűzési adókedvezményt adhasson az 
önkormányzat, a képviselő-testület. Most egy jogszabály módosítással csak és kizárólag 
az alapellátásban dolgozó háziorvosok részére enged a törvény akár 100 %-os 
kedvezmény biztosítását is. Úgy gondolták, hogy az egy korrekt döntés, ha a képviselő-
testület elfogadja, mindkét fél részére. 
 
 
Ezek után szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2015.(XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. §. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet a 
következő 3/A. §-al egészül ki: 
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„3/A.§ (1) Adókedvezmény illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a vállalkozási 
szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. 
(2) Az adókedvezmény mértéke az Edelény város illetékességi területére jutó települési 
szintű adóalap után számított adó 50 %-a.” 
 
2. §. Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
 

Vártás József Molnár Oszkár 
   jegyző polgármester 

 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. §. (1) bekezdése szerint a Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2015. november 26-án. 
 

 
Vártás József 

jegyző 
 
 
 
 

4./ Napirendi pont tárgya: 
 
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015 (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 166./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Borza Bertalan képviselő: A rendelet-tervezet úgy rendelkezik a 2.§ (2) 
bekezdésében, amellyel kiegészül, hogy „családja egy főre eső jövedelmének alacsony 
volta”. Mit jelent az alacsony volta a gyakorlatban? Nem valami összeghatározhoz, 
jövedelemhez kellene inkább kötni? 
 
Ambrusics Tibor aljegyző: A helyi szociális rendelet két csoportra osztható, a 
rendkívüli települési támogatásra és települési támogatásra. A rendkívüli települési 
támogatás azokon a polgárokon kíván segíteni, akik váratlanul kerültek olyan élet-
helyzetbe, amit önmaguk nem képesek megoldani. Két azonos helyzet nincs, ezért az 
1993. évi III. törvény lehetőséget ad arra, hogy a rendkívüli települési támogatásnál, de 
a települési támogatás egyes fajtáinál ne legyen meghatározva az egy főre eső kereset. 
Ennek az elbírálása mindig az adott helyzettől függ. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet  
elfogadásra javasolja. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a rendelet-
tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

19/2015.(XI.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015 

(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő–testülete a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) 
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) 
bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) 
bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  
 
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Humánpolitikai Bizottság, és 
 
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 
 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
1.§ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015 (II.27.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (2) bekezdés a következő f) ponttal 
egészül ki: 
 

„f) a 13. § (1) bekezdés f) pont szerinti rendkívüli települési támogatás.” 
 
2. § (1)A Rendelet 13. § (1) bekezdés e) pontjában szereplő „keletkeztek.” szövegrész 
helyébe a „keletkeztek, vagy” szöveg lép. 
 
(2)A Rendelet 13. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
„f) a családja egy főre eső jövedelemének alacsony volta, illetőleg egyéb önhibán kívül eső 
körülmények miatt a téli tüzelő (szén, fa) beszerzéséről nem tud gondoskodni.” 
 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Vártás József                  Molnár Oszkár 
   jegyző              polgármester 
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Kihirdetési záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. november 26. napján 
kihirdetésre került. 
 
 
 

         Vártás József 
               jegyző 
 

5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének 
jóváhagyásáról  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 167./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula képviselő örül annak, hogy a belső ellenőrzési terv tartalmazza a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ellenőrzését is. Az idei évben volt egy belső ellenőrzés, de 
az azt megelőző 3-4 évben nem, ami úgy gondolja, hogy megengedhetetlen egy 
önkormányzati cég esetében. A kérdése az, hogy a belső ellenőrzésnek a 
megállapításaira tett intézkedések visszakerülnek-e a testület elé, ha igen, akkor mikor, 
illetve lehet-e tudni arról valamit, hogy azok a határnapok, amit a belső ellenőr 
megjelölt, sikerült-e tartani, nem, hol tart ez a dolog. 
 
Polgármester: Természetesen vissza fog kerülni a decemberi ülésre a Kft. belső 
ellenőrzés észrevételeire tett intézkedések. Tudomása szerint minden egyes ellenőri 
észrevételt a Kft. úgymond rendbe tett, tehát azokat a problémákat, amit feltárt a belső 
ellenőrzés. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 
 
 
 
 



 45 
 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
160/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 

munkatervének jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési 
munkatervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az irányítása alatt álló 
költségvetési szervekre, és a külön megállapodások alapján az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által ellátandó belső ellenőrzési 
feladatokra vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési tervet a határozat 
mellékleteként elfogadja. 

Határidő: azonnal, illetve 2016. december 31. 
Felelős: jegyző 
Értesül:  intézmények, önkormányzatok, osztályok 
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Melléklet a 160/2015.(XI.26.) határozathoz 

 
 

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI 
HIVATAL 

  
 
 
2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 

 
 
 
 
 
 
 
     Készítette:  
 
 
              Pachmanné Tóth Anita 
                                    belső ellenőrzési vezető  
 
Záradék: 
 
A munkatervet  

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2015.(XI…) határozatával 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2015.(XI…) határozatával 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2015.(XI…) határozatával 

a belső ellenőrzési tervet jóváhagyta. 
 
Edelény, 2015. november 19.       

Vártás József 
jegyző 
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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (új Ötv.) 
119. § (5) bekezdése, illetve a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra 
vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület előző év december 31-ig 
hagyja jóvá. Az új Ötv. 119. § (4) bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni 
a belső ellenőrzés működtetéséről, továbbá, hogy a helyi önkormányzat belső 
ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről 
is.  
 
A 2016. évi belső ellenőrzési terv készítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 
 
A 2016. évi ellenőrzések tervezésére a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzése és a 
jegyző írásos véleménye figyelembevételével a stratégiai célkitűzéseknek került sor.  
 
A belső ellenőrzési stratégia célja, hogy segítse az önkormányzati célok elérését, 
továbbá, hogy elősegítse az intézményi gazdálkodás hatékonyságát, eredményességét 
és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott feladat ellátási 
követelmények megfelelő teljesítése mellett és, hogy megfelelő áttekintést biztosítson 
az intézmények gazdálkodásának helyzetéről, színvonaláról. 
 
A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése 
érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy 
megvalósuljanak a következő célok: 
• a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, 
hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 
• az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 
• megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű 
használattól. 
A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer, vagyis a – szervezet 
minden szintjén érvényesülő – megfelelő 
• kontrollkörnyezet, 
• kockázatkezelési rendszer, 
• kontrolltevékenységek, 
• információs és kommunikációs rendszer, és 
• nyomon követési rendszer (monitoring) 
kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.  
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési feladatainak 
tervezésénél a következő prioritások kerültek meghatározásra:   
- a folyamatok alapvető szabályozottságának, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
szabályszerűségének biztosítása, 
- a 2015. évi fluktuáció miatt a helyes gyakorlat kialakításának ellenőrzése a pénz- és 
értékkezelés, valamint a kötelezettségvállalások kezelésének területén, 
- a korábbi negatív ellenőrzési tapasztalatok csökkentése a mind létszámban, mind 
összegileg nagymértéket öltő közfoglalkoztatási programok területén, 
- a céljellegű támogatások felhasználásának, elszámolásának ellenőrzése, 
- továbbra is kiemelt prioritást kapott a korábbi belső ellenőrzések során feltárt 
hiányosságok megszüntetése érdekében készített intézkedési tervek végrehajtásának 
utóellenőrzése, a javaslatok hasznosulásának kontrollja. 
Az azonosított kockázati tényezők alapján elvégzett kockázatelemzés során a magas, 
illetve közepes kockázatú folyamatok kerültek a 2016. évi ellenőrzési tervbe. 
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1. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Pénzkezelés és kötelezettségvállalások kezelésének ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: 

A pénzkezelés és a kötelezettségvállalás kezelés, nyilvántartás 
megfelelő szabályozottságának biztosítása, a hatályos 
jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak érvényre juttatása 
A kötelezettség vállalás rendje érvényesül-e 
A kötelezettségvállalás nyilvántartása biztosítja-e a 
kötelezettségvállalások alakulásának nyomon követését 
Annak megállapítása, hogy a közpénzek felhasználása megfelelően 
történt-e, a szabályszerű gazdálkodás érvényesült-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint Edelény Város 
Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerve 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A pénzkezeléshez kapcsolódó szabályzatok elemzése, értékelése, 
a bizonylatok, nyilvántartások, elszámolások szúrópróbaszerű, 
szükség esetén tételes ellenőrzése 

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2016/1. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. III. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 revizori munkanap  

 
2. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Pénzkezelés és kötelezettségvállalások kezelésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 

A pénzkezelés és a kötelezettségvállalás kezelés, nyilvántartás 
megfelelő szabályozottságának biztosítása, a hatályos 
jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak érvényre juttatása 
A kötelezettség vállalás rendje érvényesül-e 
A kötelezettségvállalás nyilvántartása biztosítja-e a 
kötelezettségvállalások alakulásának nyomon követését 
Annak megállapítása, hogy a közpénzek felhasználása megfelelően 
történt-e, a szabályszerű gazdálkodás érvényesült-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A pénzkezeléshez kapcsolódó szabályzatok elemzése, értékelése, 
a bizonylatok, nyilvántartások, elszámolások szúrópróbaszerű, 
szükség esetén tételes ellenőrzése 

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2016/5. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. III. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 revizori munkanap  
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3. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Pénzkezelés és kötelezettségvállalások kezelésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 

A pénzkezelés és a kötelezettségvállalás kezelés, nyilvántartás 
megfelelő szabályozottságának biztosítása, a hatályos 
jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak érvényre juttatása 
A kötelezettség vállalás rendje érvényesül-e 
A kötelezettségvállalás nyilvántartása biztosítja-e a 
kötelezettségvállalások alakulásának nyomon követését 
Annak megállapítása, hogy a közpénzek felhasználása megfelelően 
történt-e, a szabályszerű gazdálkodás érvényesült-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A pénzkezeléshez kapcsolódó szabályzatok elemzése, értékelése, 
a bizonylatok, nyilvántartások, elszámolások szúrópróbaszerű, 
szükség esetén tételes ellenőrzése 

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2016/4. 

Az ellenőrzés ütemezése:   2016. III. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 revizori munkanap  
 

4. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A pénzügyi-gazdálkodási folyamatok szabályozottságának 
ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: A szabályszerű gazdálkodás biztosítása a jogszabályi előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: 

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű 
Muzeális Kiállítóhely 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A szabályzatok elemzése, értékelése 

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2016/7. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. III. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 5 revizori munkanap  
 

 
5. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A 2015. évi közfoglalkoztatási programok ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: Annak a megállapítása, hogy a közfoglalkoztatást a hatályos 
jogszabályok és a hatósági szerződés alapján bonyolították-e le 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű, 
szükség esetén tételes vizsgálata  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2016/5. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. III. negyedév 
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Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 revizori munkanap  

 
6. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A 2015. évi közfoglalkoztatási programok ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: Annak a megállapítása, hogy a közfoglalkoztatást a hatályos 
jogszabályok és a hatósági szerződés alapján bonyolították-e le 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Abod Község Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások szúrópróbaszerű, 
szükség esetén tételes vizsgálata  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2016/6. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 revizori munkanap  
 

7. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: Pénzkezelés és kötelezettségvállalások kezelésének ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 

A pénzkezelés és a kötelezettségvállalás kezelés, nyilvántartás 
megfelelő szabályozottságának biztosítása, a hatályos 
jogszabályok, belső szabályzatok előírásainak érvényre juttatása 
A kötelezettség vállalás rendje érvényesül-e 
A kötelezettségvállalás nyilvántartása biztosítja-e a 
kötelezettségvállalások alakulásának nyomon követését 
Annak megállapítása, hogy a közpénzek felhasználása megfelelően 
történt-e, a szabályszerű gazdálkodás érvényesült-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Szakácsi Község Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A pénzkezeléshez kapcsolódó szabályzatok elemzése, értékelése, 
a bizonylatok, nyilvántartások, elszámolások szúrópróbaszerű, 
szükség esetén tételes ellenőrzése 

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2016/12. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 revizori munkanap  

8. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A céljellegű támogatások ellenőrzése  

Az ellenőrzés célja: A közpénzek megfelelő, szabályszerű felhasználása 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Edelény Város Önkormányzata 

Az ellenőrizendő időszak: 2015. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: A bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások tételes vizsgálata 

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2016/2. 
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Az ellenőrzés ütemezése: 2016. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 revizori munkanap  

 
9. számú ellenőrzés 
 

Az ellenőrzés tárgya, címe: A 1/2015. számú ellenőrzés utóellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 
A korábbi ellenőrzés javaslataira készített intézkedési tervben 
foglaltak megvalósultak-e, a hiányosságok megszüntetésre 
kerültek-e 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 
egység: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

Az ellenőrizendő időszak: 2015-2016. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: 
A szabályzatok, bizonylatok, elszámolások szúrópróbaszerű 
vizsgálata  

Azonosított kockázati tényezők: Kockázatelemzés 2016/16. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2016. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 revizori munkanap  

 
Mellékletek: 
 
1. Kockázatelemzés 
2. 2016. évi munkaterv a munkaerő-kapacitás meghatározásához 
3. Képzési terv 
4. Létszám és erőforrás 
5. Ellenőrzések 
6. Tevékenységek 

 
 
 

6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezet-állapot 
felmérésről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 168./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Az előterjesztés kapcsán az illegális hulladéklerakások is 
szóba kerülnek. Emlékeztet arra, hogy a közelmúltban fogadtak el egy másik 
előterjesztést, amikor elég tetemes összeget, 1,5 millió forintot szavaztak meg arra, hogy 
az illegális hulladéklerakókat felszámolják. Arról ad tájékoztatást, hogy rengeteg szemetet 
szedettek össze gépekkel, volt olyan városrész, ahonnét több mint 150 m3 szemetet 
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szállítottak el. Azóta konténereket helyeztek ki a Kft-vel közösen az ilyen 
településrészekre, és ennek ellenére sem állt meg az illegális hulladéklerakás, az 
újratermelődik, pedig elvileg minden háztartásban van hulladékgyűjtő edény. Tettek arra 
kezdeményezéseket, hogy azokon a településrészeken, ahol az illegális hulladéklerakás 
jellemző, valahogyan máshogy oldják meg a szemétszállítást, tehát, hogy egy-egy 
háztartásban ne egy szeméttároló legyen, hanem úgy, mintha társasház lenne, ahová 
konténereket helyeznek ki. Erre most már vannak tervek és tárgyaltak is a Zöld Völgy Kft-
vel, mint szolgáltatóval. Arra kérné a lakosságot, hogy figyeljenek oda a környezetre és 
arra is, hogy kik rakják le az illegális hulladékot, arról már nem is beszélve, hogy a 
belvárosban a Penny Áruház környékén a hulladéksziget mellé rendszeresen töménytelen 
mennyiségű szemetet raknak le, amit a Kft. dolgozói másnap el is vinnének, ha nem 
pénteken vagy szombaton raknák le az illegális szemétdombokat. Kéri, hogy figyeljék, kik 
azok, akik szemetelnek, akik lerakják a hulladékot olyan helyre, ahová nem lenne szabad, 
és nyugodtan jelezzék akár az önkormányzat, akár a Kft. felé, mert meg kell állítani az 
illegális hulladéklerakást, különös tekintettel a belvárosra, de a különböző 
településrészekre is. 

 
Borza Bertalan képviselő: Alpolgármester úrral nagyon egy hullámhosszon vannak, és ez 
volna hozzászólásának egyik része, hogy évente milliókat költenek arra, hogy a városban 
kiépített intézményes szemétszállítás mellett bizonyos helyekről, telepekről elszállítsák az 
ott élő lakosság által felhalmozott, odahordott szemetet. Nem jó üzenet ez feléjük sem, és 
nem jó üzenek nekik sem a lakosság felé, hogy horribilis pénzeket költenek rá és nincs 
következménye. Nagyon bízik benne, hogy a közterület-felügyelettel szankcionálni lehet, 
vagy még azt is el tudja képzelni, hogy egy térfigyelő kamerarendszer telepítésével is 
szankcionálni kellene. Semmi nem indokolja, hogy ott akkora mennyiségű hulladék 
keletkezzen és erre a város évente milliókat költsön. Hangsúlyozná, hogy nem az elmúlt 
egy évről beszél, amire ő konkrétan vissza tud emlékezni 15-20 év, amióta ez a folyamat 
zajlik, és szinte megállíthatatlan. Az előterjesztésben pozitívumként köszön vissza, hogy a 
településen korábban engedélyezett vagy kialakult vadlerakóknak a lezárása megtörtént, 
tehát a további szennyeződések hét helyen megszűntek reményeik szerint, bár 10 évre 
szóló utómunkálatok vannak, aminek a végzésével a Kft. lett megbízva.  
 
Ami még az előterjesztésben figyelemre méltó és érdemes lenne tüzetesebben foglalkozni 
vele, ez a levegőszennyezettség kérdése. Valóban helyesen állapítja meg, hogy nincs a 
településen nagy ipari szennyező, de ma már a legtöbb légszennyezést a közlekedés 
okozza, amit az őszi időjárásban megtapasztalhattak, és láthatták a televízióban, hogy 
Sajószentpéteren rendszeresen kritikus volt a levegő minősége, főleg a szállópor tartalma, 
és úgy érezte, hogy a légvonalba 8 km-re sem lévő Edelényben hasonló helyzet merült fel, 
ezért esetleg javasolná szmogriadó terv készítésében való gondolkodást is. Reméli, hogy 
erre nem lesz szükség, de a lakosság érdeke talán ezt kívánja, hogy gondoskodjanak erről. 

 
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

161/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a 
környezeti állapot felméréséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a 
környezeti állapot felméréséről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. november 

12. napjától 2015. október 28. napjáig terjedő időszakra vonatkozó 
„Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja, és 
a város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Osztályok, Kft. 
 

2. Képviselő-testület a Beszámoló Települési szilárd hulladékok, veszélyes 
hulladékok fejezetében leírtakra tekintettel az illegális hulladék lerakások 
újratermelődésének a megakadályozása érdekében az 57/2015. (IV.22.) 
határozatában biztosított pénzügyi fedezetet a Környezetvédelmi alap 
alszámlán rendelkezésre álló összeg terhére 1.110.000,- Ft-tal 
kiegészíti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, pénzügyi ov. 
Értesül: osztályok 

 
7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 169./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Borza Bertalan képviselő: Ez az előterjesztés törvény általi kötelezettség, aminek az 
önkormányzat ezzel eleget tett, ami egy elég részletes anyag, és főleg a 
helyzetelemzés, ami inkább egy kompilációval összejött anyagokból tevődik össze. 
Viszont, ami már konkrét intézkedési terveket jelezné, meglepetten tapasztalta és el is 
ment megnézni a Borsodi Általános Iskola udvarát, melyről azt írják az anyagban, hogy 
rendezetlen és hogy ezt rendezni lehet ülőpad, sétányok kialakításával. Valóban lehet, 
de ő nem találta azt, hogy ez az udvar rendezetlen lenne és kockázata, hogy 
csökkentené az ott tanulóknak, dolgozóknak az esélyegyenlőségeit.  
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Polgármester: A Borsodi Általános Iskolának az udvara elég régi probléma, az ott 
dolgozó pedagógusok, igazgató úr már elég régen kérik az önkormányzatot, hogy az 
udvart valamilyen módon burkolják le, mert esős időben nem tudják kiengedni a 
gyerekeket, mert sár van az udvaron. Úgy gondolja, hogy ez teljesen jogos kérés, és 
reméli, hogy a következő esztendőben meg tudják oldani ezt a régi problémát. 
Ezek után – mivel további kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
162/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról” szóló előterjesztést és 
az alábbi döntést meghozta : 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2013. 
(VI.26.) határozattal jóváhagyott Edelény Város Önkormányzatának 
Esélyegyenlőségi Programját felülvizsgálta és módosításokkal egységes 
szerkezetben a határozat mellékleteként jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: TKKI, intézmények, osztályok 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 
 
Az esélyegyenlőségi program alapvető célja, hogy biztosítsa Edelényben a szegregációmentesség 
és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést, támogató lépések, 
szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetűek hátrányainak kompenzálása 
és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.  
 
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi 
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI 
rendelet rendelkezéseivel, Edelény Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 
esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 
összehangolja a település más dokumentumait1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 
intézményfenntartóira.  
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 
 

A település bemutatása 
 
Edelény a borsodi tájak egyik legszerencsésebb pontján helyezkedik el, a Bódva folyó hirtelen 
kiszélesedő völgyében, Miskolctól 25 kilométerre. A térség kereskedelmi és szellemi-kulturális 
központja, lakosainak száma több mint 10 ezer fő. A város három község összevonása révén 
keletkezett. 1950-ben a megye névadó települését, Borsodot, majd 1963-ban Finkét csatolják 
Edelényhez: 1986-ban kapja városi rangját.  
A Bódva nagyon szép "völgyi folyosója" a régi időkben a hadak útja, békés időben kereskedelmi út 
volt. A Bódva szurdokában Borsod vára állt őrséget az ősi időkben, Edelény a Bódva hídjai felett 
rendelkezett, de első okleveles említése csak 1299-ben történik. 
Az Aggteleki Nemzeti Park világhíres barlangjaihoz a városon keresztül vezet a főútvonal. A 
városkörnyékhez tartozik a szelíd lankák között keletre megbúvó, aprófalvas Cserehát, 
hamisítatlan falusi hangulatával: nyugaton a ma még kevésbé ismert romantikus Galyaság. 
Szlovákia felé a Tornanádaska és Aggtelek felé lehet átkelni. 
A város gazdasági szerkezetét hosszú évtizedeken át a szénbányászat és a mezőgazdaság 
határozta meg. az 1950-es évektől kezdve sorra valósultak meg azok a beruházások, amelyek a 
föld mélyén rejlő barnaszén nagyüzemi termelésének alapjait teremtették meg. Az 1980-as 
években kibontakozó városfejlesztési program a központi település karakterét részben 
megváltoztatta, kialakult az egyre gyarapodó lélekszámú város igényeihez igazodó komfortos, 
fejlett intézményrendszerrel rendelkező város. A rendszerváltással egy időben, az 1990-es évek 
elején – a város gazdasági szerkezete is megváltozott. A bányászat fokozatos leépítésével, majd 

                                                 
1 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési 
terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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végleges felszámolásával sokan váltak munkanélkülivé. A kistérségben élőknek munkát adó 
Miskolc, a nehézipar piacvesztése miatt szűnt meg a Kohászati Művek és ahhoz kapcsolódó egyéb 
iparágak  megszűnése miatt is komoly pozíció vesztést éltek meg a kistérség lakói. Ugyanilyen 
presztízs veszteség volt a kazincbarcikai vegyi művek átmeneti piacvesztése is az itt lakóknak. A 
megszűnt vállalatok helyébe új, kisebb cégek, vállalkozások léptek, amelyeknek munkaerő-
felvétele és jövedelemtermelő képessége azonban csak jóval alacsonyabb az előzőekben említett 
vállalatokénak. A nagyüzemi termelés helyett mezőgazdaságára a saját célra termelő szőlő- és 
gyümölcstermesztés a jellemző. 
 
Közszolgáltatások: 
Oktatás-nevelés: 

A város oktatás-nevelési feladataiban az alábbi fenntartók és intézmények 
vesznek részt: 
1. Óvoda 

• A Miskolci Apostoli Exarchátus által fenntartott intézmény:  
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskola Oltalom Tagóvoda 

• Edelény Város Önkormányzata által fenntartott intézmény: 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

2. Alapfokú oktatás 
• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott, Edelény 

Város Önkormányzata által működtetett intézmény: 
Borsodi Általános Iskola  

• Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató Központ által 
fenntartott intézmény: 
Új Esély Oktatási Központ  

• A Miskolci Apostoli Exarchátus által fenntartott intézmény: 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

3. Középfokú Oktatás 
Gondoskodó Szeretet Szociális-Oktatási Szolgáltató Központ által fenntartott 
intézmény: 

Új Esély Oktatási Központ 
• A Miskolci Apostoli Exarchátus által fenntartott intézmény: 

Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola  
4. Pedagógiai szakszolgálat 

• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) által fenntartott, Edelény Város 
Önkormányzata által működtetett intézmény: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi 
Tagintézménye 

Egészségügyi ellátás: 
1. Háziorvosi szolgálat 

Edelény közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatokat 5 körzetben felnőtt 
háziorvosok, 2 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben pedig fogszakorvosok látják el. 
A városban háziorvosi felnőtt és gyermek, valamint fogaszati ügyelet is működik. 
 

2. Járóbeteg-szakellátás 
A korábban Edelény Város Önkormányzat által fenntartott Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet 2012. május 1. napjától állami fenntartásban került, így a járó-beteg 
szakellátást állami fenntartású intézmény látja el. 
Az utóbbi években jelentősen bővült a szakellátások száma, amit többségében vállalkozási 
formában működtetnek. 

3. Fekvőbeteg szakellátás 
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A feladatot a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet látja el. Az intézmény Tüdőosztályt, 
krónikus belgyógyászatot és rehabilitációt működtet. 

4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

 
Szociális ellátás: 

1. Szolgáltatások 
- étkeztetés  
- házi segítségnyújtás  
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
- idősek klubja  
- idősek otthona  
- családsegítés  
- gyermekjóléti szolgálat  
- otthoni szakápolás  

A feladatokat Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás fenntartásában álló Edelényi Szociális Szolgáltató 
Központ látja el. 

2. Bölcsődei ellátás 
A feladatot Edelény Város Önkormányzat fenntartásában álló Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde látja el. 26 gyermek ellátásáról tudnak gondoskodni.  

Közigazgatás: 
1. Önkormányzat 

A Képviselő-testület 11 főből áll. Két bizottság működik: Humánpolitikai Bizottság, 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Képviselő-testület tagjai közül Nemzetiségi Tanácsnokot 
választott. Feladatait a 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
tartalmazza. 
A városban cigány, lengyel és ruszin nemzetiségi önkormányzat működik. 

2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
A Közös Önkormányzati Hivatal működési területe Edelény, Abod és Szakácsi 
települések  közigazgatási területét meghaladóan kiterjed az alábbi feladatok ellátására is: 

- építésügyi hatósági feladatok, 
3. Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása 

Székhelye Edelényben található, hivatali szervezete az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal szervezeti egységeként működik. 

4. Edelényi Járási Hivatal 
- Földhivatali Osztály 

Edelényben az István király útja 52/a. szám alatt található meg, illetékességi területe 67 
településre terjed ki. 

- Foglalkoztatási Osztály 
Az edelényi járáshoz tartozó települések tartoznak a működési körébe. 

- Okmányirodai Osztály járási illetékességgel 
- Hatósági és Gyámügyi Osztály járási illetékességgel 
- Népegészségügyi Osztály 

Illetékességi területe az Eelényi, Kazincarcikai, Ózdi és Putnoki járásra terjed ki. 
- Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály járási illetékességgel 

 
Kultúra: 

A város kulturális életét intézményi szinten az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely szervezi. 

- Az általuk szervezett programok egyik része állandóan visszatérő rendezvények, a többiről a 
havonta megjelenő Edelényi Műsor című kiadványukban tájékoztatják az érdeklődőket. Az 
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intézmény égisze alatt több öntevékeny csoport működik, de az óvodák és az iskolák körei is 
gazdagítják a város közművelődését. 

- Sokakat vonz a könyvtár is különböző szolgáltatásaival (kölcsönzés, olvasóterem, internet) és 
programjaival. 

- Tevékenységük harmadik elemét a hagyományápolás jelenti. Ezt a helyi néprajzi értékeket 
gyűjtő, őrző és bemutató Borsodi Tájház végzi, amely helyet ad a szomszédban álló földvár 
feltárása során előkerült leleteknek is. 

 
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 
 

 lakónépesség 

 Edelény 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 
Megye 

2008 (fő) 10372 fő 726 507 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 97,9 % 99,2 % 

2009 (fő) 10212 fő 721 056 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 98,5 % 99,2 % 

2010 (fő) 10101 fő 715 562 fő  

Lakónépesség számának változása (%) 98,9 % 99,2 % 

2011 (fő) 10019 fő 710 307 fő  

Lakónépesség számának változása (%) 99,2 % 99,3 % 

2012 (fő) 10343 fő 705 273 fő 

Lakónépesség számának változása (%) 103,2  % 99,3 %  

2013 (fő) 10197 fő 700 482 fő 

Lakónépesség számának változása (%)  98,6 % 99,3 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   

 
2. számú táblázat - Állandó népesség 
 

állandó népesség száma Edelény Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye 

2013 10429 fő 710307 fő 

nő 
5242 fő 363320 fő 
53,3 % 51,1 % 

férfi 
4955 fő 337162 fő 
47,5 % 47,5 % 

0-2 évesek 
288 fő 20157 fő 
2,8 % 2,8 % 

0-14 éves nők 
701 fő 55605 fő 
6,7 % 7,8 % 
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0-14 éves férfiak 
755 fő 52835 fő 
7,2 % 7,4 % 

15-17 éves nők 
157 fő 12064 fő 
1,5 % 1,7 % 

15-17 éves férfiak 
160 fő 12909 fő 
1,5 % 1,7 % 

18-54 éves nők 
2583 fő 175025 fő 
24,8 % 24,6 % 

18-59 éves férfiak 
3141 fő 209254 fő 
30,1 % 29,4 % 

60-64 éves nők 
356 fő 24547 fő 
3,4 % 3,5 % 

60-64 éves férfiak 
309 fő 19903 fő 
3,0 % 2,8 % 

65 év feletti nők 
1002 fő 71738 fő 
9,6 % 10,0 % 

65 év feletti férfiak 
590 fő 39491 fő 
5,7 % 5,6 % 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
 
3. számú táblázat - Öregedési index 
 

Edelény  65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó lakosok 
száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2008 1586 1605 98,8 
2009 1577 1568 100,6 
2010 1584 1511 104,8 
2011 1560 1515 103,0 
2012 1570 1487 105,6 
2013 1592 1456 109,3 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
 
 

  

 
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye 

65 év feletti állandó 
lakosok száma (fő) 

0-14 éves korú állandó lakosok 
száma (fő) 

Öregedési index 
(%) 

2008 110 295 119 540 92,3 
2009 111 121 116 809 95,1 
2010 110 529 114 240 96,8 
2011 110 179 111 893 98,5 
2012 110 631 109 951 100,9 
2013 111 229 108 440 102,7 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
 
4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 
 

 Edelény állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg mutató 

2009 244 301 -57 81,1 
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2010 309 320 -11 96,6 
2011 243 265 -22 91,7 
2012 193 222 -29 86,9 

2013 153 233 -80 65,7 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 
Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye 

állandó jellegű 
odavándorlás 

elvándorlás egyenleg mutató 

2009 14 614 17 586 -2972 83,1 
2010 13 937 16 353 -2416 85,2 
2011 13 659 16 239 -2580 84,1 
2012 12766 15037 -2271 84,9 
2013 12501 14783 -2282 84,6 
A megyei adatokkal történő összehasonlításhoz a mutatót úgy számoljuk ki, hogy az odavándorlások 
számát elosztjuk az elvándorlások számával és megszorozzuk százzal.  
 
5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Edelény Élve születések 
száma halálozások száma természetes szaporodás 

(fő) mutató 

2009 108 159 -51 67,9 
2010 86 151 -65 57,0 
2011 97 152 -55 64,8 
2012 91 152 -61 59,9 
2013 99 181 -81 54,7 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye 

Élve születések 
száma 

halálozások 
száma 

természetes szaporodás 
(fő) 

mutató 

2009 7 142 9 682 -2540 73,8 
2010 6 686 9 877 -3191 67,7 
2011 6 551 9 518 -2967 68,8 
2012 6699 9625 -2926 69,6 
2013 6652 9632 -2980 69,1 

 
A lakónépesség száma lassuló mértékben, de folyamatos csökkenést mutat. A településen élők 
között nők élnek nagyobb számban 5242 fő. A 18 éven aluliak száma 1773 fő (ebből 858 fő nő), 
60 év felettiek száma 2257 fő (ebből 1358 fő nő). 
Fentiek alapján az esélyegyenlőségi program célcsoportjába tartozók száma életkor és nem 
szerinti csoportosítás alapján mintegy 7056 fő. 
 
A település lakossága nagyon lassan, de az elöregedő népességszerkezet kialakulása felé tart. 
Hosszú távon várhatóan az idősek fokozottabb ellátásával kell számolni a településen, miközben jó 
ideig  
jelentős marad a 14 éves aluli lakosok száma is. 
A településről történő elvándorlás egyenlege negatív, de a lakosság számához képest nem 
jelentős. 
 
Megyei összehasonlításban a lakosság számának alakulását és a korösszetételt vizsgálva az 
edelényi tendenciák nagyjából megegyeznek a megyeivel. Rosszabb a helyzet Edelényben a 
megyeihez képest az öregedési index és a természetes szaporodás tekintetében, kevésbé jellemző 
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azonban az elvándorlás. Az elvándorlás esetében a kedvezőbb tendenciát árnyalhatja az, hogy az 
öregedő korösszetétel miatt feltételezhető, hogy az idősebb korosztály számának növekedése 
miatt lassul az elvándorlás, mivel az idősebb korosztály sokkal kevésbé mobilis. 

Értékeink, küldetésünk 
Alapvető célunk biztosítani a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód 
elvének teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének 
biztosításán túl az esélyteremtés, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a településen 
élő nők, gyermekek, idősek, roma származásúak hátrányainak kompenzálása az esélyegyenlőség 
előmozdítása érdekében. 
 

Célok 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 
 
A Képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

 
A HEP helyzetelemző részének célja 
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 
arányát, valamint helyzetét a településen. 
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 
 
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az 
HEP IT tartalmazza. 
 
A HEP IT célja 
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
szempontjából. 
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-
értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá 
kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 
 
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 
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A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. 
A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

� a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének szempontjai” fejezete és  

� a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 
EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

� a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 

� a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Szt.) 

� a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
(továbbiakban: Flt.) 

� a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi 
törvény) 

� az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 
� a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 
� a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 

 
 
 
Az EU 2020 stratégia 
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az 
uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb 
és befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából 
releváns célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is 
megjelenik. Az oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A 
szegénység/társadalmi kirekesztés ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 
20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, 
illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent. 
 
Nemzeti Reform Program 
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 
stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok 
rögzítik az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, 
hogyan kívánják a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat 
leküzdeni. A dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak 
majd, s hogy ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az 
esélyegyenlőségi célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró 
célkitűzéseket és intézkedéseket tett. 
 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben 
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 
megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 
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közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a 
szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák 
helyzete, hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, 
egységes célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a 
társadalmi felzárkózás szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és 
foglalkoztatáspolitikára, a vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási 
elképzelésekre. 
 
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A 
törvény minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást 
kapniuk, akiknek érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák 
fejlődésüket. A Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának 
szükségessége, a gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. 
 
Roma Integráció Évtizede Program 
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 
Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a 
Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési 
terveket. A Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és 
egészségügy), az egyenlő bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és 
a sport területén határoz meg átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az 
ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek 
közötti esélyegyenlőség megteremtését a négy prioritási területen megfogalmazottakhoz 
kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül kívánja megvalósítani. 
 
Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot 
(88/2009. (X. 29.)OGY határozat. A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami 
felelősség összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú 
távú társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus 
célokat, valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves 
cselekvési tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) 
Korm. határozat rendelkezik. 

 
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 
Edelény Város Önkormányzatának 6/2001. (II.26.) rendelete a város közművelődési feladatairól és 
feltételeiről.  
A rendelet céljaként fogalmazza meg többek között a lakosság élet- és munkaképességének 
növelését, a speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozását. Az 
Önkormányzat feladatként határozza meg a speciális helyzetű népesség csoportok gondjaihoz 
igazodó ismeretek, képességek, önképző, öntevékeny lehetőségek felkutatását, művelődési és 
művelődő közösségek szervezésének kezdeményezését. Ezen feladatok ellátását az alábbi 
tevékenységekkel megvalósításával kívánja elősegíteni: 
 
- munkanélküliek számára az Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási Osztályával együttműködve 
szervezett átképző, szakma szerzéséhez szakképző tanfolyamok, 
- a mindennapi élet gazdaságát fejlesztő, közhasznú praktikus tanfolyamok, bemutatók 
szervezése, 
- az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak biztosítása, 
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- mentális kultúra, önismereti fejlesztő alkalmak, táborok szervezése, természetbarát közösségek 
népszerűsítése, segítése. 
 
Edelény Város Önkormányzatának 13/2002.(VI.24.) önkormányzati rendelete Edelény város 
területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól 
 
A rendeletben kerül meghatározásra a felnőtt, a gyermek háziorvosi, a fogorvosi, az óvodai és 
iskolai fogászat, az óvoda- és iskola-egészségügyi feladat-ellátás, valamint a védőnői körzeteket. 
 
Edelény Város Önkormányzatának 12/2005. (II.28.) önkormányzati rendelete a sportról, amely 
alapján az önkormányzat a helyi adottságokat figyelembe véve biztosítja a város polgárai számára 
a sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység alapvető feltételeit, a sporttal 
foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést, az önkormányzat tulajdonában álló 
sportlétesítmények fenntartását, működését, az önkormányzati iskolai sporttevékenység 
feltételeinek megteremtését. 
 
Edelény Város Önkormányzatának 12/2006. (III.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati 
tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról. 
A rendelet alapján lehetőség van az önkormányzati tulajdonú lakások szociális helyzet alapján 
történő bérbeadására. 
 
Edelény Város Önkormányzatának 26/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési 
díjakról. 
A rendelet gyermekjóléti szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda) 
vonatkozásában határozza meg az igénybevétel feltételeit. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a 
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

- Települési támogatások 
a létfenntartási gondok enyhítése;  
a lakhatási támogatása;  
az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni 
hozzájárulás;  
az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;  
a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás;  
ápolási támogatás.  

- Köztemetés 
- Természetbeni szociális ellátás formái 

gyermekétkezés,  
a gyermek tanulmányaival összefüggő kiadások lefedezése,  
a lakhatással összefüggő kiadások lefedezése,  
gyógyszerköltség lefedezése,  
lakbérhátralék és közös költség részbeni átvállalás 

- Szociális szolgáltatások 
étkeztetés, házi segítségnyújtás,  jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, 
nappali ellátás, idősek klubja. 

Az önkormányzat a rendelet szerint - különösen a Szolgáltatás Szervezési Koncepcióban 
meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére - Szociális 
Kerekasztalt hoz létre. 
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.)  önkormányzati rendelete 
a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról 
A rendelet alapján az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény által biztosított 

alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell 
fizetni: 
a) házi segítségnyújtás, 
b) étkeztetés, 
c) nappali ellátás, 
d) idősotthoni ellátás. 

Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 
foglaltakon túl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (II.16.) önkormányzati 
rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról hatályát vesztette. 

2. Stratégiai környezet bemutatása 
 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 
koncepciókkal, programokkal 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2015. (IV.22.) határozattal fogadta el a 
2014-2019. évre vonatkozó Gazdasági Programját. 
A gazdasági program Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
116. §-a alapján készült. Főbb fejezetei: vagyongazdálkodás, pénzügyi gazdálkodás, 
infrastruktúra-hálózat fejlesztése, kulturális, turisztikai fejlesztés, oktatási intézményhálózat, 
egészségügyi feladatok, szociális feladatok, környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás, sport-
szabadidő, informatika, nemzetközi kapcsolatok, civil kapcsolatok, egyházak. A dokumentum a 
fenti témakörökre lebontva határozza meg az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 20/2012. (II.15.) határozattal fogadta el 
Edelény Város módosított hosszú távú településfejlesztési koncepcióját. 
A koncepció az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés összehangolt megvalósulását 
biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település közigazgatási területére kiterjedő 
önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló dokumentum, amely a település 
jövőbeni kialakítását tartalmazza. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 248/2012. (XI.21.) határozattal fogadta el 
Edelény Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálatát. 
A koncepció a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a 
alapján a településen élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási 
feladatok meghatározása érdekében készült. 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 118/2014. (IX.24.) határozattal fogadta el 
Edelény Város Településszerkezeti Tervének módosítását. 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv meghatározza a település 
alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 
területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és 
térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten 
tartása mellett. 
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban 
1997. évi LXXVIII. tv.) 6. §-a alapján településrendezési terv keretében Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott dokumentumok: 
 
 

Terv megnevezése Döntés száma 

Edelény Szerkezeti Terve 118/2014. (IX.24.)  határozat 
Helyi Építési Szabályzat 34/2003.(XII.15.) önk. rendelet 
Edelény külterület Szabályozási terve 34/2003.(XII.15.) önk. rendelet 
Edelény belterület Szabályozási Terve 34/2003.(XII.15.) önk. rendelet 

Rendelet az építészeti értékek és örökség védelméről 35/2003. (XII.15.) önk. 
rendelet 

Rendelet egyes építési tevékenységgel kapcsolatos 
parkolási igényekről és azok biztosításáról 14/2011. (IV.28.) önk. rendelet 

 
A Megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv elfogadás 
alatt áll. 
Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok 
közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével 
készíti el megyei szintű bontásban az intézményhálózat működtetési és köznevelési-fejlesztési 
tervet. 
 
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 
Óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás jogszabályi változások miatt 2013. június 
30. napjával megszűnt. Az óvodai feladat ellátására Abod, Balajt, Damak, Edelény, Ládbesenyő 
települések feladat-ellátási szerződést kötöttek, melyet Edelény Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 111/2013. (VI.19.) határozatával hagyta jóvá.  
A szerződés célja: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 
pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról való 
gondoskodás. 
 A feladatot az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde látja el. Az intézmény vonatkozásában Edelény 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a fenntartással kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket, illetve Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja az intézményvezető 
vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat. 
 
Intézményfenntartó társulás alap- és szakosított szociális szolgáltatások ellátására.  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 203/2009. (X.15.) határozattal hagyta jóvá 
a társulási megállapodást. 
2014. július 1. napjával Damak, Komjáti, Tornaszentandrás, Hangács, Irota települések kiléptek a 
társulásból. 
Társulás tagjai: Tomor, Hegymeg, Abod, Balajt, Ládbesenyő, Lak, , Szakácsi, Edelény települések. 
Ellátott feladatok:  

- családsegítés, 
- gyermekjóléti szolgáltatás, 
- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás. 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség 
szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 
 

Integrált Városfejlesztési Stratégia ( http://www.edeleny.hu/doc/IVS_Edeleny.pdf ) 
Olyan komplex városfejlesztési dokumentáció, amely hosszabb távon megadja azokat a főbb 
városfejlesztési irányvonalakat, fő célokat és akcióterületeket, amely kiszámítható fejlesztési 
környezetet, nyomon követhető és célzott fejlesztéseket, továbbá keretet és struktúrát 
biztosítanak az egyes projektek összefüggő programmá szervezéséhez és a jövőképben 
meghatározott átfogó cél eléréséhez. 

 

Településfejlesztési Koncepció 
(http://www.edeleny.hu/doc/telepules_fejlesztes
i_koncepcio.pdf ) 

A településfejlesztési koncepció legfontosabb feladata a település fejlődése terén kívánatos célok 
számbavétele, a város társadalma számára vonzó, közmegegyezésen alapuló, erre számot tartó 
reális célkitűzések összegyűjtése. 

A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a 
fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos 
fogalom a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik 
tartósan a létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből 
kilépjenek. 
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és 
súlyos megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a 
rendszerváltást követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci 
esélyek szűkülésére – nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások 
által kezelni nem tudott egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférés hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós 
szegénység csökkentésének lehetőségei Magyarországon, Budapest Intézet, 2012,. 
www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység 
hatása az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek 
egészségi állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi 
jellemző a családok gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a 
szegények mintegy 30%-a 0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a 
szegények több mint fele községekben él). 
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való 
kirekesztettségüket okozza. 
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 
fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 
társadalmi probléma. 
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, 
közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a 
gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez 
az utóbbi csoporthoz tartozik. 
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az 
etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes 
probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság 
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és a mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő 
nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. 
Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább 
terhelt az őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. 
(Cserti-Csapó-Orsós 2012) 

A romák az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. Többségük 
szegregált, vagy szegregálódó településeken,településrészeken él. Lakáskörülményeik jóval 
elmaradnak a magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik rosszak, az 
egészségügyi helyzetük katasztrofális. 
A kistérségben a roma népesség száma és aránya országos összehasonlításban a legmagasabbak 
közé tartozik. A több időpontban történt adatfelvételre alapuló becslések alapján 8300 fő, az 
összlakosság 23%-a tartozik a roma etnikumhoz.  
Edelény népességének 8,24 %-a roma származású (Forrás: Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató 
Intézet – MTA, 2001.) 

 
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok 
hatálya alá tartozó ellátások vonatkozásában. Ezek szerint jövedelem az a személyi 
jövedelemadóról szóló törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy 
külföldről származó – vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori 
legkisebb munkabér összegét. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 
 
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – 
törvényben meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban 
lévő személy feladatellátásba történő bevonását. 
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 
feladatainak ellátása során 
a) közfoglalkoztatást szervez. 
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 
foglalkoztatáspolitikai következményeit, 
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 
 
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A településen a teljes lakónépességen belül az elmúlt években 13-14% körül mozgott a 
nyilvántartott  álláskeresők aránya. A tartós munkanélküliek száma 2011-ig 600 fő körül mozgott, 
ami hirtelen 500 fő alá csökkent.  
A teljes lakónépességen belül nyilvántartott álláskeresők között arányában több a férfi (15,9% - 
12,5%), de a nyilvántartott álláskeresők közül a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek 
között viszont arányában több nő található (61,5% - 39,3%). 
Megyei adatokkal összehasonlítva 2011-ben a nyilvántartott álláskeresők aránya kicsit volt 
magasabb a megyei átlagnál (14,2% – 13,6%). A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek 
tekintetében összességében a megyei adatokkal megegyeznek a városi adatok, azonban a nők 
aránya a megyei adatokénál magasabb (61,5% - 54,7%), a férfiaké alacsonyabb (39,3% - 43,9%) 
szintet ért el 2011. évben 
Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerinti adatait vizsgálva arra a következtetésre 
juthatunk a megyei adatokkal összehasonlítva, hogy lényegesen magasabb arányú a 21-25 éves 
munkanélküliek aránya a településen (17,8% - 15,1%).  
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A településen élő 18-29 évese száma folyamatosan csökkent az elmúlt években. A nyilvántartott 
pályakezdő álláskeresők száma és aránya is inkább csökkenő tendenciát mutat. A 2011. évi adatok 
alapján a nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya a megyei adatokkal nagyjából 
megegyezik.  
A népességen belül viszonylag magas a 21-25 évesek aránya, a pályakezdő munkanélküliek 
aránya viszont csökken, ebből arra lehet következtetni, hogy a pályakezdő fiataloknak még sikerül 
rövidebb időre elhelyezkedni, azonban ez nem marad tartós, így a munkanélküliként a fiatalabb 
korosztályban magasabb a munkanélküliek aránya. 
 
3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma 

 
15-64 év közötti 
lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma  

 nő férfi összese
n nő férfi összesen 

    fő % fő % fő % 
2009 3698 3731 7429 471 12,7 595 15,9 1066 14,3 
2010 3684 3728 7412 486 13,2 536 14,4 1022 13,8 
2011 3642 3465 7107 457 12,5 552 15,9 1009 14,2 
2012 3447 3677 7124 529 15,3 634 17,2 1163 16,3 
2013 2371 3683 6054 247 10,4 423 11,5 670 11,1 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

 
15-64 év közötti 
lakónépesség (fő) nyilvántartott álláskeresők száma  

 nő férfi összese
n nő férfi összesen 

    fő % fő % fő % 
2012 240881 248626 489507 30885 12,8 36217 14,6 67102 13,7 
2013 238747 246614 485361 22331 9,4 26056 10,6 48387 10,0 

 
3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint 
 
    2009 2010 2011 2012 2013 
nyilvántartott álláskeresők 
száma összesen fő 1066 1022 1009 1163 670 

20 éves és fiatalabb 
fő 57 71 50 38 24 
% 5,3 6,9 5 3,2 3,5 

21-25 év  
fő 187 159 180 204 116 
% 17,5 15,6 17,8 17,5 17,3 

26-30 év 
fő 145 124 122 135 74 
% 13,6 12,1 12,1 11,6 11,0 

31-35 év 
fő 143 133 119 139 76 
% 13,4 13,0 11,8 11,9 11,3 

36-40 év 
fő 114 107 112 136 76 
% 10,7 10,5 11,1 11,6 11,3 

41-45 év 
fő 128 127 115 129 72 
% 12 12,4 11,4 11,0 10,7 

46-50 év 
fő 128 120 129 144 82 
% 12 11,7 12,8 12,3 12,2 

51-55 év 
fő 112 112 106 129 68 
% 10,5 11,0 10,5 11,0 10,1 

56-60 év 
fő 49 63 72 102 76 
% 4,6 6,2 7,1 8,8 11,3 
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61 év felett 
fő 3 6 4 7 6 
% 0,3 0,6 0,4 0,6 0,9 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megye  
  

2011 2012 2013 

nyilvántartott 
álláskeresők  
száma összesen 

fő 66918 
67102 48387 

20 éves és 
fiatalabb 

fő 3 251 2559 3252 
% 4,9 3,8 6,2 

21-25 év  
fő 10 089 7015 10071 
% 15,1 10,5 20,8 

26-30 év 
fő 7 905 5684 7768 
% 11,8 8,5 16,0 

31-35 év 
fő 8 354 5267 7816 
% 12,5 7,8 16,2 

36-40 év 
fő 8 462 5813 8369 
% 12,6 8,7 17,3 

41-45 év 
fő 8 417 5630 8171 
% 12,6 8,4 16,9 

46-50 év 
fő 7 842 5407 7636 
% 11,7 8,0 15,8 

51-55 év 
fő 8 015 5431 7934 
% 12,0 8,0 16,4 

56-60 év 
fő 4 281 5086 5739 
% 6,4 7,6 11,9 

61 év felett 
fő 302 495 346 
% 0,5 8,7 4,5 

 
 
3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma 
és aránya nemenként 

 EDELÉNY 
nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő % 

  nő férfi összese
n 

nő férfi összes
en 

Nő férfi összesen 

2009 471 595 1066 332 339 671 70,5 57,0 62,9 
2010 486 536 1022 313 294 607 64,4 54,9 59,4 
2011 457 552 1009 281 217 498 61,5 39,3 49,4 
2012 529 634 1163 377 248 625 63,7 39,1 53,7 
2013 247 423 670 166 217 383 67,2 51,3 57,2 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

  nyilvántartott/regisztrált  
munkanélküli összesen 

180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküli 

  fő fő % 

  nő férfi összesen nő férfi 
összese
n Nő férfi összesen 



 73 
 

2011 31069 35849 66918 16 
996 15 738 32 734 54,7 43,9 48,9 

2012 30885 36217 67102 19727 17342 37069 63,9 47,9 55,2 
2013 22331 26056 48387 13091 12236 25327 58,6 47,0 52,3 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség 
száma nemenként 

év  18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

  nő férfi 
összes
en nő Férfi összesen 

  fő fő fő fő % fő % fő % 
2009 844 834 1678 50 5,9 50 6,0 100 6,0 
2010 846 830 1676 68 8,0 48 5,8 116 6,9 
2011 831 790 1621 55 6,6 44 5,6 99 6,1 
2012 921 848 1769 64 6,9 48 5,7 112 6,3 
2013 889 845 1734 32 3,5 53 6,3 85 4,9 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 
év  18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

  nő férfi 
összese
n nő Férfi összesen 

  fő fő fő fő % fő % fő % 
2011 56 455 60 138 116 593 3 476 6,2 3 980 6,6 7 456 6,4 
2012 56327 59688 116015 4636 8,2 3790 6,3 8426 7,3 
2013 55974 59251 115225 3100 5,5 3573 6,0 6673 5,8 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

A településen nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint a megyei adatokkal 
összehasonlítva azt mutatja, hogy (bár rendkívül magas az általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők aránya a lakosság körében) 2013. évben a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel 
és a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel rendelkező  nyilvántartott álláskeresők aránya 
a megyei átlagnál valamivel alacsonyabb.  
Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszámáról és a 8. évfolyamot eredményesen 
végzettekről rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt években a településen nem került sor 
általános iskolai felnőttoktatásra.  
 
 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

év  
15 éves és idősebb 
lakosság száma 
összesen 

15-X éves legalább 
általános iskolát végzettek 
száma 

általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők 15-x évesek száma  

  összesen nő férfi összesen nő férfi Összesen nő férfi 
  fő fő fő fő fő fő fő % fő % fő % 
2001 9708 5053 4655 7469 3734 3735 2239 23,1 1319 26,1 920 19,8 
2011 8914 4637 4277          
2012 8856 4605 4251          
2013 8741 4541 4200          
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

nyilvántartott 
álláskeresők 
száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 

8 általános végzettség 
8 általánosnál 
magasabb iskolai 
végzettség 

   Fő fő % fő % fő % 
2009 1066 78 7,3 367 34,4 621 58,3 
2010 1022 92 9,0 362 35,4 568 55,6 
2011 1009 69 6,8 359 35,6 581 57,6 
2012 1163 92 7,9 377 32,4 694 59,7 
2013 670 33 4,9 189 28,2 451 67,3 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

év 

nyilvántartott 
álláskeresők 
száma 
összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 
alacsonyabb végzettség 8 általános 

8 általánosnál 
magasabb iskolai 
végzettség 

   Fő fő % fő % fő % 
2011 66918 6269 9,4 25195 37,7 35454 53,0 
2012 67102 6501 9,7 25046 37,3 35555 52,9 
2013 48387 3829 7,9 17038 35,2 34437 71,1 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot 
eredményesen végzettek 

 év 
általános iskolai felnőttoktatásban 
résztvevők száma 

8. évfolyamot felnőttoktatásban 
eredményesen elvégzők száma 

  fő Fő % 
2009 0 0 0 
2010 0 0 0 
2011 0 0 0 
2012 0 0 0 
2013 0 0 0 

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 
 
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

 

középfokú 
felnőttoktatásban  
résztvevők 
összesen 

szakiskolai 
 felnőttoktatásban 
 résztvevők 

szakközépiskolai 
felnőttoktatásban 
résztvevők 

gimnáziumi 
felnőttoktatásban 
résztvevők 

  fő fő % fő % fő % 
2009 n.a. n.a.  n.a.  n.a.  
2010 69 n.a.  n.a.  n.a.  
2011 195 n.a.  n.a.  n.a.  
2012 280 n.a  n.a.  n.a.  
2013 279 n.a  n.a.  n.a.  
2014 n.a n.a  n.a.  n.a.  
2015 243 0  0  243  

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ) 
 



 75 
 

c) közfoglalkoztatás 
Jelentős szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási 
programjának. 2011. évben a 15-64 év közötti lakónépesség 4,8%-a,  az állástalanok számához 
viszonyítva 33,7% vett részt közfoglalkoztatásban.  
A közfoglalkoztatásban résztvevő romák aránya a közfoglalkoztatottak körében 2011. évben 
31,8%. 
 

3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma 

 
Közfoglalkoztatásban 
résztvevők száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevő 
romák/cigányok 
száma 

Közfoglalkoztatásban 
résztvevők romák 
aránya az aktív korú 
roma/cigány 
lakossághoz képest 

2010 569 7,7% 467 n.a. 
2011 317 4,5% 262 n.a. 
2012 340 4,6% 108 n.a. 
2013   n.a. n.a. 
Forrás: Önkormányzat adatai 
 
d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási 
területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 
Az elmúlt években a regisztrált vállalkozások száma növekedett, a kiskereskedelmi üzletek száma 
csökkent, a vendéglátóhelyek száma kismértékben csökkent, az állami szektorban 
foglalkoztatottak száma nagyjából azonos szinten maradt úgy, hogy egy általános iskola és egy 
középiskola egyházi fenntartásba kerülésével mintegy 80 fő továbbfoglalkoztatására került sor az 
egyházi intézményekben. 
A település munkaerő-piaci helyzete a közlekedési lehetőségekkel való összefüggéseit vizsgálva 
jónak mondható, a munkaerő-piaci sikertelenségben nincs szerepe a közlekedésbeli 
hiányosságoknak.  
 
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 
vállalkozások 

 

regisztrált 
vállalkozás
ok száma a 
települése
n 

Kis-
kereskedelm
i üzletek 
száma 

vendég- 
látóhelyek 
száma 

állami 
szektorban 
foglalkozta-
tottak száma 

kivetett 
iparűzési 
adó (eft) 

befizetett 
iparűzési 
adó (eft) 

működő 
foglalkozta
tási 
programok 
száma 
helyben 

foglalkozta
tási 
programok
ban részt 
vevők 
száma 

2009 852 150 41 576 110.523 110.523 n.a. n.a. 
2010 866 n.a. n.a. 572 120.936 120.936 n.a. n.a. 
2011 884 125 40 590   n.a. n.a. 
2012    574   n.a. n.a. 
2013         
Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai 
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3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja - 
közlekedés 
 elérhetős

ég 
átlagos 
ideje 
autóval 

autóbusz 
járatpárok 
száma 
munka-
napokon 

átlagos 
utazási idő 
autóbusszal 

vonat járatok 
átlagos 
száma 
munkanapok
on 

átlagos 
utazási 
idő 
vonattal 

Kerékpár 
úton való 
megközelít
-hetőség 

átlagos 
utazási 
idő 
kerékpáro
n 

Legközele
bbi 
centrum 

5 perc  5 perc - - - 15 perc 

Megye-
székhely 

30 perc 39 45 perc 9 40 perc - 2 óra 30 
perc 

Főváros 2,5 óra 17 4 óra 45 perc 9 3 óra - 24 óra 
Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai 
 
a) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 
történő foglalkoztatása 
Nem került sor az elmúlt években mélyszegénységben élők foglalkoztatására (nem 
közfoglalkoztatás) települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben. 
 
3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját 
fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása 
fő mélyszegénységben élők Romák/cigányok 
2009 n.a. n.a. 
2010 n.a. n.a. 
2011 n.a. n.a. 
2012 n.a. 1 

2013 n.a. 1 
Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem rendelkezünk információval arra vonatkozóan, hogy a településen elmarasztaltak volna 
munkáltatót hátrányos megkülönböztetés miatt. 
 
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, 
munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. §-a és 47. §-a 
alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási 
formák adhatók: 
Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres 
szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély. 
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni 
szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, 
temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás. 
Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 
jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás. 
Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem 
munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos 
munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személy, aki nem rendelkezik rendszeres, megélhetést 
biztosító jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti 
igénybe. Figyelembe kell venni, hogy 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 
szeptember 1-től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban 
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rendelkezésre állási támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 
2012-től csak annak folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben 
legalább 30 nap munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más foglalkoztatási 
jogviszony alapján. Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak 
közfoglalkoztatás körébe tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon 
sem tudta teljesíteni, akkor a 30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes 
tevékenység időtartamát is figyelembe kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi 
szervezettel nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. 2013. január elsejétől 
közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló 
juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a felajánlott munkalehetőséget az iskolai 
végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül kötelesek elfogadni. A BJP/FHT összege a 
mindenkori öregségi minimál-nyugdíjhoz igazítva, több mint négy évig változatlanul 28 500 forint 
volt, majd ez lecsökkent 22.500 forintra. 
A rendelkezésre álló adatok szerint a segélyben részesültek, az álláskeresési járadékra jogosultak 
aránya a megyei adatokkal nagyjából megegyező képet mutat. 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájuthatnak egyéb 
támogatásokhoz. A nyilvántartott álláskeresők száma 2011. évben 1009 fő, segélyben vagy 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 603 fő, 2012-ben 953 fő volt. 
A segélyben részesülők és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma az elmúlt 
években jelentősen csökkent, majd 2012. évben ugrásszerűen nőtt. 
 
3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 
  15-64 év közötti lakónépesség száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők % 
2009 6703 298 4,4 
2010 7412 324 4,4 
2011 7107 262 3,7 
2012 7286   
2013 7146   
 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

  15-64 év közötti lakónépesség száma segélyben részesülők 
fő 

segélyben részesülők 
% 

2011 493.236 17.089 3,5 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

  nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

 fő fő % 
2008 994 503 50,6 
2009 1066 636 59,7 
2010 1022 436 42,7 
2011 1009 529 52,4 
2012 1163   
2013 670   

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 

  nyilvántartott álláskeresők 
száma 

álláskeresési járadékra 
jogosultak  

 fő fő % 
2011 66918 33410 49,9 
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2012 67102   
2013 48387   

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesítettek száma 

  
rendszeres szociális 
segélyben 
részesülők   

Foglalkoztatást 
helyettesítő 
támogatás  
(álláskeresési 
támogatás) 

Azoknak a száma, akik 
30 nap munkaviszonyt 
nem tudtak igazolni és 
az FHT jogosultságtól 
elesett  

Azoknak a száma, 
akiktől helyi 
önkormányzati 
rendelet alapján 
megvonták a 
támogatást 

  fő 
15-64  
évesek %-ában fő 

munkanélküliek 
%-ában   

2009 257 35% 728 68% n.a. n.a. 
2010 142 24% 590 57% n.a. n.a. 
2011 124 17% 479 47% n.a. n.a. 
2012 203 22% 750 70% 84 n.a. 
2013 126 1,8% 407 60,7   
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és 
helyiség) gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság 
megelőzésének, és a területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának 
kötelezettségét 2013. január 1- jétől. 
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a 
távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti 
díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a 
tüzelőanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 
A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg.  
Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve 
a szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, 
hogy „a lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban 
meghatározott tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen 
mesterségesen, nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a 
lakáshoz jutási feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett 
tulajdonságokkal rendelkező csoportok egy adott településen vagy településrészen belül 
mesterségesen elkülönülnek. Ezt elsősorban a település drágábban és olcsóbban értékesíthető 
telkekre, ingatlanokra történő felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani. 
A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül 
valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, 
kényszer nélkül kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos 
lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az 
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 
 
a) bérlakás-állomány 
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3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány 
 

db összes 
lakásállomány 

 
bérlakás állomány 

szociális 
lakásállomány 

egyéb lakáscélra 
használt nem lakáscélú 
ingatlanok 

  

ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmény
eket 
biztosító 
lakások 
száma 

 ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmény
eket 
biztosító 
lakások 
száma 

 ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülmény
eket 
biztosító 
lakások 
száma 

 ebből 
elégtelen 
lakhatási 
körülményeket 
biztosító 
lakások száma 

2009 3574 n.a. 3 n.a. 56 2 - - 
2010 3546 n.a. 3 n.a. 55 n.a. - - 
2011 3552 n.a. 3 n.a. 54 n.a. - - 
2012 3549 n.a. 3 n.a. 57 3 - - 
2013         
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 
b) szociális lakhatás 
Önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakások közül három olyan lakás van, amelyek nem 
biztosítanak megfelelő lakhatási körülményeket.  
 
Hajléktalanság jelen van a településen, de felmérés nem készült, hajléktalanok létszámáról 
adatokkal nem rendelkezünk (a belvárosban rendszeresen 3-4 fővel találkozhatunk a 
közterületen). 
 
c) lakhatást segítő támogatások 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által 
lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres 
kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatást elsősorban 
természetben szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres 
kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a 
legnagyobb mértékben veszélyezteti. Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek 
a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg 71.250,-Ft), és a háztartás tagjai 
egyikének sincs vagyona. 
 
d) eladósodottság 

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, 
válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. A 
településre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. 

 
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 
a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 
Szegregátumnak tekintjük azokat a területeket, amelyeken az alacsony státuszú lakosok aránya 
eléri vagy meghaladja az aktív korú népesség 50 %-át. 
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A beépítés jellegét tekintve kertes, családi házak találhatóak ezeken a területeken, sajnálatos 
módon leromlott állapotúak, putri jellegű épületek, néhol bódék, volt szolgálati lakások. A 
beépítettség mértéke nem teljes. A házak tulajdonviszonya rendezett. Közművekhez való 
csatlakozás tekintetében nagy hiányosságok tapasztalhatóak. Elenyésző azon lakások száma, 
amelybe semmilyen közmű nincs bevezetve, de a lakások fele nem rendelkezik vezetékes 
ivóvízzel. A vizet az utcákban található egy-egy közkút segítségével, néhol házi vízművel, fúrott 
kútból nyerik. Az itt élő családok túlnyomó többsége nem rendelkezik vezetékes gázzal, ennek 
kiépítése több utcában nem történt meg. A lakások többségében a fűtést egyedi, fa- vagy 
széntüzeléssel oldják meg. Az áramellátás a lakások nagy többségében megoldott, fürdőszobával 
azonban kevés lakás rendelkezik. 
A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a település egészére nézve biztosított. Közigazgatási ügyek 
intézésére a városközpontban és az egresi városrészen van lehetőség. Ezek gyalogos, kerékpáros 
formában, helyközi buszjárattal, illetve személygépkocsival jól elérhető. 
(Forrás:  Edelény Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 
http://www.edeleny.hu/telepulesrendezes.php) 
 
 
3.5.1. számú táblázat - Telepek, szegregátumok helyzete 
 

Telepek, szegregátumok száma a 
településen: 

4 

Telepi lakások száma a településen: 2009 n.a. 
2010 253 
2011 253 
2012 253 
2013  

A telep/ek, szegregátum/ok elhelyezkedése 
a település területéhez viszonyítva 

Település szélein 

A telep/ek megközelíthetősége: Burkolt úton, jól megközelíthetőek 
A telepek közelében lévő egészségtelen 
üzemek, létesítmények (kérjük, sorolja fel, 
van-e a közelben - és ha igen milyen 
távolságra - szeméttelep, feldolgozó üzem 
stb.) 

nincsenek 

Forrás: helyi adatgyűjtés 
 
b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői 
(pl. életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek aránya, stb.) 
Az adatok szerint szegregátumban él 2130 fő, a lakosság 20,1%-a.  
14 éven aluliak aránya 19,2%,  
15-64 évesek arány 69,4%, 
64 évesnél idősebbek aránya 11,4%.  
Az adatok szerint viszonylag magas a fiatalabb korosztály létszáma.  
A segélyezettek száma 950 fő, ami a 15-64 éves korosztályhoz viszonyított aránya 64,2%. 
 
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a 
településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság 
életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne 
járjanak. 
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Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek 
védelmét. 
Szegregátum az a településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen 
belül a legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 
nem rendelkezők - aránya meghaladja az 50%-ot. 
Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a 
munkavégzésre rendelkezésre állók) együttes száma a 15-64 éves népességben. Inaktív az az 
aktív korú személy, aki nem dolgozik, de rendelkezik saját rendszeres bevétellel (nyugdíj, 
ösztöndíj, segély). Eltartott az az aktív korú személy, aki nem rendelkezik saját rendszeres 
jövedelemmel.  
 
3.5.3. számú táblázat - A telepeken, szegregátumokban élők 

  összes fő férfi nő 
a 
telepen/szegregátumokban 
élők száma és változása 

2009 n.a. n.a. n.a. 
2010 n.a. n.a. n.a. 
2011 n.a. n.a. n.a. 
2012 2130 1042 1088 
2013    

0-6-éves  197 92 105 
7-14 éves  211 107 104 
15-30 éves  459 231 228 
31-45 éves  461 248 213 
46-64 éves   559 272 287 
65< éves  243 92 151 

az aktív korúak (15-64 év) 
közül foglalkoztatott 

 n.a. n.a. n.a. 

munkanélküli  n.a. n.a. n.a. 
Inaktív  n.a. n.a. n.a. 
eltartott  475 228 246 
segélyezettek száma  950 405 545 
hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

 360   

halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek száma 

 271   

 Forrás: Önkormányzati adatok 
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   
 
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az 

egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében 

gondoskodik 
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 
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c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és 
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések 
meghozatalát, 
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 

egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 

biztosítják. 
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és 
szakosított ellátásokat. 
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, 
támogató szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe 
tartozó szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a 
lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 
biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-
megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 
szükségletek kielégítése során. 
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi 
intézmények használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb 
kockázattal járó gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban 
(szűrővizsgálatokban) való részvétel jogát. 
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

  

Felnőttek és gyermekek 
részére szervezett háziorvosi 
szolgálatok száma 

Csak felnőttek részére 
szervezett háziorvosi 
szolgáltatások száma 

házi gyermekorvosok által 
ellátott szolgálatok száma 

2009 0 5 3 
2010 0 5 3 
2011 0 5 3 
2012 0 5 3 
2013 0 5 2 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

  közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 
száma 

2009 636 
2010 855 
2011 651 
2012 609 
2013 239 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
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A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és 
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:  1. alanyi jogon, 2. 
normatív alapon, 3. méltányossági alapon. 
 
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

  ápolási díjban részesítettek 
száma 

2009 42 
2010 85 
2011 83 
2012 72 
2013 56 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli 
hozzátartozók meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra 
szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek 
gondozását, ápolását végzi.  
 
a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés jó színvonalon biztosított. 
2013. évben a 3 gyermekorvosi körzetből 2 került kialakításra. 
 
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező 
szűrésekhez) való hozzáférés 

A településen a védőnői hálózat jó színvonalon működik, iskolaorvosi, iskolafogászati szolgáltatás 
is jól működik, minden gyermek és felnőtt részére biztosított népegészségügyi, koragyermekkori 
szűrésekhez való hozzáférés. 
 
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A településen működik az Edelényi Pedagógiai Szakszolgálat. Az intézmény által nyújtott  
pedagógiai szakszolgálati ellátás magában foglalja a gyógypedagógiai tanácsadást, logopédiai 
ellátást, a gyógytestnevelést. A nevelési tanácsadás a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak feltárását, szakvéleményezését, habilitációs célú 
foglalkoztatását, valamint iskolakezdéshez szükséges szakvélemény készítését foglalja magában. 
Az intézmény felvállalja továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, közül azoknak a 
fejlesztését, akik a tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
szakértői véleménye alapján: beszédfogyatékosok, tanulási zavarral veszélyeztetettek, 
diszlexiások, diszkalkuliások, iskolai képességek kevert zavarával, aktivitás és figyelemzavarral, 
hiperkinetikus magatartászavarral küzdenek 
 
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 
élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. 
Ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A 
településen működő önkormányzati fenntartású konyha több korosztály étkezését biztosítja. Az 
étrendet úgy állítják össze, hogy lehetőleg naponta szerepeljen friss zöldség, gyümölcs, 
főétkezésnél fehér kenyér helyett félbarna kenyeret használnak. Hetente több alkalommal adnak 
korpás zsemlét, kiflit, magvas kenyeret, teljes kiőrlésű termékeket. Törekszenek arra, hogy több 
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tejtermék, joghurt szerepeljen az étlapon. A leves ételekhez lehetőleg friss zöldségeket 
használnak. Az ételek készítésénél csökkentették a só és a cukor mennyiségét. Az országosan 
elindult „Minta menza” program heti étlapjait figyelemmel kísérve még talán több zöldséget is 
használnak. A főétkezéseknél ügyelnek arra, hgy mindig tartalmazzanak állati eredetű termékeket 
(pl.: tojás, tej, hús). 
 
e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

A településen az alábbi sportegyesület működnek: Tomor-Lak Községek Sportegyesület 
(labdarúgás) Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület (labdarúgás, motocross, darts), Edelényi Városi 
Sportegyesület (sakk, küzdősport), Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete 
(sportlövészet), Vasakarat SE (értelmileg akadályozott emberek versenyeztetéséről gondoskodik). 
Biztosított a sportolási lehetőség továbbá a köznevelési intézményekben is. 
A kastély felújítása  miatt a kastélykeri sportpálya eladásra került a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére. Az önkormányzat Borsodi út 36. szám 
alatt lévő, korábban sportpálya céljára kialakított területen kezdett neki az új sporttelep 
felépítéséhez. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében 1 db 105x68 
m-es és 1 db 6x40 m-es műfüves futballpálya, 4 sávos salakos futópálya, salakos teniszpálya, 
strandröplabda pálya, lábtenisz pálya kialakítására került sor.  2015. június folyamán megkezdődik 
a 105x687 m-es füves labdarúgó pálya építése is. A labdarúgó pályák villanyvilágítással, a salakos 
pályák automata öntözőrendszerrel vannak ellátva. Az épülő sporttelepen az önkormányzat tudja 
biztosítani a lakosok részére a sportolási lehetőséget.  
Az önkormányzat tervei között szerepel a sporttelepen műanyag borítású 440x20 m-es kézilabda 
pálya, extrém kerékpáros pálya, multifunkciós öltöző, játszótér építése. 
A sportlövészek által használt régi tekepálya is a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ tulajdonába került, így a lövészek sportolása a településen nem 
biztosítható.   
 
Az általános iskolák tornateremmel, sportpályákkal rendelkeznek. A Szent Miklós Általános Iskola, 
Óvoda és Művészeti Iskola székhelyen lévő épülete felújításra került. Ezen belül a tornaterem is 
megújult, illetve az intézmény bővült 1 db tornateremmel, így a 2015/2015-os tanévtől kezdve 2 
db tornaterem áll a tanulók, illetve a lakosság rendelkezésére. Borsodi Általános Iskola tornaterme 
felújításra szorul, sportudvar kialakítása időszerű lenne. A Borsodi Általános Iskola udvarán a 
Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében 1 db grund méretű műfüves 
labdarúgó pálya építésére is sor került. 
 
Az óvodák közül az elmúlt években végzett felújításoknak, bővítéseknek köszönhetően mindkét 
intézmény rendelkezik tornateremmel.  
Az önkormányzat által működtetett sportpályákat a köznevelési intézmények, önkormányzati 
fenntartású intézmények, edelényi székhelyű sportegyesületek ingyenesen használhatják. 
 
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáit, igénybevételét és a 
fizetendő térítési díjakat EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 
26/2011.(VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE szabályozza. 
A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátások formái: 
a) gyermekjóléti szolgálat (a feladat ellátása a Edelényi Szociális Szolgáltató Központ keretei közt 
történik) 
b) gyermekek napközbeni ellátása: 
- bölcsőde (Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde) 
- óvoda (Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde, Oltalom Tagóvoda, Új Esély Oktatási Központ) 
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g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 
szolgáltatások nyújtásakor 
Nem rendelkezünk információkkal arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatások nyújtásakor bárkit is 
hátrányos megkülönböztetés ért volna, vagy ellátásakor az egyenlő bánásmód követelményének 
megsértése megtörtént volna. 
 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 
 
a) közösségi élet színterei, fórumai 

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely keretein 
belül díszítőművészeti kör, férfikórus, hagyományőrző népdalkör, nyugdíjasok közössége, 
kertbarát kör működik. Az óvodák, iskolák műsoraikkal rendszeresen részt vesznek az 
ünnepségeken, programokat szerveznek nem csak az intézménybe járó gyermekek, tanulók 
számara, bevonják a településen élő lakosságot is. A településen működnek sportegyesületek, civil 
szervezetek, akik programjaikkal részt vesznek a közösség életében. 
 
b) közösségi együttélés jellemzői  

Kiegyensúlyozott, különösebb konfliktusról nincs információnk.  
 
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

A településen működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Edelényi Szervezete.  
Az önkormányzat rendszeresen részt vesz az EU élelmiszersegély programban. 
A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola rendszeresen a karácsonyi ünnepek alkalmával 
ajándékgyűjtési akciót szervez. 
 
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 
 
A településen működik roma nemzetiségi önkormányzat, munkáját 4 fő látja el. 
 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 
érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
különösen tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével 
kapcsolatos feladataira, 
A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi 
oktatási és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, 
ifjúsági, kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 
településrendezési feladatok körében. 
A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik. 
A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az 
önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Edelény Város Önkormányzat közötti együttműködési 
megállapodás 2014. évben felülvizsgálatra került. A megállapodás főbb területei: 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 
2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás ellátása 
3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein 
4. Az együttműködés egyéb területei: 
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a) Közösen elősegíteni 
-  a munkanélküliek foglalkoztatását, 
-  a tanulásban elmaradott nemzetiségi tanulók felzárkóztatását 
-  a jó tanulók támogatását, 
-  a szociálisan rászorulók segélyezését, 
-  a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését. 

b) A törvény által meghatározott nemzetiségi jogok biztosítása: 
- kollektív nyelvhasználat 
- oktatás, nevelés 
- hagyományápolás és kultúra 
- helyi sajtó 
- esélyegyenlőség 
- társadalmi felzárkózás 
- szociális ellátás kérdéskörökben a nemzeti lakosságot érintő helyi önkormányzati 

rendeletet az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 
véleményének kikérésével alkothatja meg. 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Együttműködési Megállapodást kötött továbbá az Edelényi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal, az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, az Edelényi 
Mátyás Óvoda és Bölcsődével (TÁMOP-6.1.2/11/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programok-lokális színterek” című pályázat sikeres elbírálása érdekében) 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen szervez nemzetiségi sportnapot. A rendezvény 
programjai között szerepel kispályás labdarúgás, pónilovaglás, egészséges életmódról 
felvilágosítás. A rendezvényen bárki részt vehet, általában nagy számban meg is jelennek a 
lakosok.  
A nemzetiségi önkormányzat szervezésében immár hagyományosan minden évben  
hagyományőrző, kulturális közösségi és nemzetiségi sport nap kerül megrendezésre a 
többségében romák által lakott egresi városrészen. Ez a rendezvény is nyitott, bárki részt vehet 
rajta. A sportprogramokon túl hagyományőrző néptánc, ének, szerepel a műsorban, illetve cigány 
költők verseiből idéznek cigány tanulók. 
Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapítványi Óvoda, Általános 
Iskola, Szakiskola és Diákotthon részére 100.000 Ft támogatást a 2012. augusztus vagy 
szeptember hónapban, 17 fő hátrányos helyzetű gyermek és 3 fő kísérő részére, a balatoni 
kirándulás útiköltség és étkezés költségeinek fedezésére biztosított. 
 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása. 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 
településünkön 
 
beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Magas a 8 általános iskolai végzettséggel 
nem rendelkezők aránya a településen.  
A 8 általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők részére nem biztosított a 
képzés lehetősége, nincs általános iskolai 
felnőttoktatás. 

Felnőttképzés beindítása a 8 általános 
iskolai végzettséggel nem rendelkezők 
körében, képző intézmények felkutatása. 

Magas a szegregátumokban élők aránya a 
településen. A szegregátumban élő aktív 
korúak túlnyomó többsége segélyben 
részesül. 

A szegregátumokban élők nagyobb 
arányban történő bevonása a 
közfoglalkoztatásba. 
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180 napnál régebben regisztrált 
 munkanélküliek számának magas aránya, 
különösen a nők körében. 

A tartós munkanélküli nők hatékonyabb 
bevonása a közfoglalkoztatásba, előnyben 
részesítése. 

Alacsony számban van jelen a helyi 
közösségi szolidaritás (adományozás, 
önkéntes munka) 

A közösségi szolidaritásban részt vevő 
szervezetek felkutatása, együttműködésük 
elősegítése 

A roma népesség hátrányos helyzete több, 
egymással szorosan összefüggő társadalmi, 
gazdasági probléma eredője.  

Pályázati források kihasználása egy teljes 
körű szociális, képzési, foglalkoztatási 
projekt megvalósításához. 

 
Az önkormányzati oktatási intézmények egyházi és állami fenntartásba kerülésével az 
önkormányzat lehetőségei a felnőttképzés szervezésére leszűkültek, közvetlen ráhatása 
képzési programok beindítására megszűnt. 
Esti felnőttoktatás keretében gimnáziumi képzés folyik a Szent János Gimnázium és 
Szakképző Iskolában, illetve az Új Esély Oktatási Központban. 
Szakiskolai képzés folyik az Új Esély Oktatási Központban, szakközépiskolai és érettségi 
utáni szakképzés a Szent János Gimnázium és Szakképző Iskolában. 
Az önkormányzatnak a közfoglalkoztatás keretében nyílt lehetősége a programban 
résztvevőknek kötelezően előírt, elsősorban alapkompetenciák fejlesztésére irányuló 
képzésére. Várhatóan az önkormányzatnak a jövőben is csak ilyen formában lesz 
lehetősége a felnőttképzés megszervezésére. 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A 
kialakult 
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti 
szolgáltatás feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az 
alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan 
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a 
települési önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más 
hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló 
tevékenység. A gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben 
meghatározott hatósági intézkedések biztosítják. 
Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d) az otthonteremtési támogatás, 
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b) a gyermekek napközbeni ellátása, 
c) a gyermekek átmeneti gondozása. 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 
a) az otthont nyújtó ellátás, 
b) az utógondozói ellátás, 
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c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 
a) a védelembe vétel, 
b) a családbafogadás, 
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
d) az átmeneti nevelésbe vétel, 
e) a tartós nevelésbe vétel, 
f) a nevelési felügyelet elrendelése, 
g) az utógondozás elrendelése, 
Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és 
személyek 
(Gyvt. 16. §), 
b) a fővárosi főjegyző, 
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 
fenntartója, vezetője, 
d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 
feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig 
hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített 
definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót 
a Gyvt. fogja tartalmazni. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos 
helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül 
halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, 
óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség 
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 
be sikeresen. Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. 
Halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat 
minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)21 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat 
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a 
jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek 
tartására köteles és 
 
1. nyugellátásban, 
2. korhatár előtti ellátásban, 
3. szolgálati járandóságban, 
4. balettművészeti életjáradékban, 
5. átmeneti bányászjáradékban, 
6. időskorúak járadékában vagy 
7. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 
jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 
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Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 
esetén a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 
Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki 
· a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá 
· gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és 
· akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást 
folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1)) 
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. 
évi LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy 
humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A 
menedékes - rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és 
támogatásra. A menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan 
határozattal dönt (2007. évi LXXX. törvény, 32. §). 
 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, 
életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.) 
 
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 
lakhatási helyzete   
A védelembe vétel 2013. január 1. naptól a Járási Hivatalok létrejöttével nem tartozik a települési 
önkormányzat jegyző hatáskörébe. 
2012. évben, ha a szülő a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségét az alapellátások 
önkéntes igénybe vételével nem tudta, vagy nem akarta megszüntetni, de a rendelkezésre álló 
adatokból alaposan feltételezhető, hogy valamilyen jellegű segítséggel a gyermek családi 
környezetbe való fejlődése biztosítható, a jegyző a veszélyeztetett gyermeket védelembe vehette. 
Ezzel egy időben megkezdődött a gyermek gondozásának folyamatos segítése, nevelkedésének, 
fejlődésének figyelemmel kísérése, szükség esetén pedig a Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
keretén belül működő Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának kirendelése. 
A veszélyeztetett gyermek sorsának rendezése három lépcsőben történik, melyben a második 
lépcső az un. védelembe vétel, melyet megelőz a szolgálat családot segítő munkája, a helyszín 
megismerése, annak felmérése, hogy szükséges-e a védelembe vétel, illetőleg annak 
megállapítása, hogy milyen formájú és mértékű támogatással – hatósági aktus megtétele nélkül – 
biztosítható a gyermek családon belüli fejlődése. 
Tárgyévben nyilvántartásba vett veszélyeztetett kiskorúak száma: 29 fő, melynek oka 16 esetben 
a környezet, 13 esetben a gyermek magatartási problémáira vezethető vissza. 
2012. évben 16 gyermeket vett védelembe a jegyző, melyből 5 gyermeket, a gyermek saját 
viselkedése pl. bűncselekmény, szabálysértés elkövetése miatt, 11 gyermek esetében a szülőnek 
felróható magatartás miatt. 
A védelembe vételi eljárás, felülvizsgálat során 2012. évben 39 gyermek esetében mondta ki a 
szülő/k számára kötelező magatartási szabályt, olyan kötelezést, amely a gyermek, vagy 
gyermekek egészséges szellemi, erkölcsi és testi fejlődését szolgálta, illetve a gyermek 
viselkedését szabályozó magatartási szabályokat, 21 gyermek esetében védelembe vétel 
megszüntetésére került sor.  
Védelembe vételi eljárások vonatkozásában rendszeres, megfelelő kapcsolatot kialakítására került 
sor a Edelényi Szociális Szolgáltató Központ keretén belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal. A gyermekekre vonatkozóan folyamatos esetmegbeszélésekre került sor, a 
tapasztalatokról kölcsönösen tájékoztatta egymást a Polgármesteri Hivatal és a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, melynek eredményeként alakították ki a leghatékonyabb, a 
legcélravezetőbb intézkedést. 
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A védelembe vételt előidéző okok között elsősorban a bűncselekmény, vagy szabálysértés 
elkövetése szerepel, de előfordul a szülők erkölcstelen, alkoholista, agresszív, gyermek fejlődését 
veszélyeztető életmódja, vagy a gyermek deviáns magatartása, illetve a notórius iskolakerülő 
magatartása a szülő tudta nélkül. 
Fokozatosság elvét betartva elegendő volt csupán az un. alapellátás körében tett intézkedés, 
amely azt is bizonyítja, hogy a szükséges intézkedés kiválasztása megelőző felmérő munka 
eredményes, így a döntés megalapozott. 
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
27. §-a A szülő gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében hozott jogerős határozat bemutatásával a gyermek 
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől írásban 
tett nyilatkozatával kérheti.  
A hátrányos helyzetű gyermekek száma a településen 930 fő, a szülők önkéntes nyilatkozata 
alapján a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 508 fő. 
 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma 
 

  védelembe vett 18 
év alattiak száma 

Megszűntetett esetek 
száma a 18 év alatti 
védelembe vettek közül 

veszélyeztetett kiskorú 
gyermekek száma 

2008 33 12 137 
2009 29 - 153 
2010 52 4 206 
2011 66 7 223 
2012 61 21 247 
2013    

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, 
b) pénzbeli támogatásra,(éves szinten, két ízben 5.800,- Ft/gyermek) 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más 
törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalánál terjeszti elő. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,(2012. évben 39.900-Ft 
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat  
      folytat és 23. életévét  még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali  
      tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 
 b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2012. évben 37.050-Ft) az a) pont  
     alá nem tartozó esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó  
     vagyon értéke nem haladja meg, külön –külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb  
     összegének húszszorosát (2012. évben 570.000-Ft),együtt számítva az öregségi nyugdíj  
     legkisebb összegének hetvenszeresét (2012. évben 1.995.000-Ft) 
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A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 
augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november 
hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.(2012. évben 5.800- Ft/gyermek, melyre első ízben 
Erzsébet-utalvány formájában került sor) 
 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 
 

  

rendszeres 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek 
száma 

Ebből 
tartósan 
beteg 
fogyatékos 
gyermekek 
száma 

Kiegészítő 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek száma  

Ebből 
tartósan 
beteg 
fogyatékos 
gyermekek 
száma 

Rendkívüli 
gyermekvédelmi 
kedvezményben 
részesítettek száma 

2009 983 - 6 - 556 
2010 978 - 7 - 559 
2011 948 - 4 - 503 
2012 930 - 6 - 399 
2013 899    372 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
c) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 
élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. 
Ezért nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. 
Az általános iskolába járó tanulók 54,3%-a részesül ingyenes étkezésben. 
 
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya 
 

  

 Ingyenes 
étkezésben 
résztvevők 
száma 
óvoda 

Ingyenes 
étkezésbe
n 
résztvevők 
száma 
iskola 1-8. 
évfolyam 

50 százalékos 
mértékű 
kedvezményes 
étkezésre 
jogosultak 
száma 1-13. 
évfolyam 

 Ingyenes 
tankönyv-
ellátásban 
részesülők 
száma 

Óvodáztatási 
támogatásban 
részesülők 
száma  

Nyári 
étkeztetésb
en 
részesülők 
száma 

2009 208 648 n.a. 949 n.a. n.a. 
2010 210 580 n.a. 874 n.a. n.a. 
2011 218 534 94 938 59 n.a. 
2012 231 570 131 997 62 220 
2013 n.a. 520 111 331 n.a. n.a. 
2014 n.a. 573 112 379 n.a. n.a. 
2015 n.a. 563 103 386 n.a. n.a. 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 
 
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nem jellemző a településre a nem magyar állampolgárságú gyermekek jelenléte. 
 
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 
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A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, 
személyiségének kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének 
megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, 
az egészségére káros szerek elleni védelemben részesüljön. A Gyvt. 17. § (3) bekezdése alapján a 
veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös 
tájékoztatási kötelezettség is kiemelten fontos. 
A minden rászorult védelmét és létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége az elmúlt 
évtizedben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatására térségünkben jelentősen 
felértékelődött. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vevői tekintélyes része a 
kedvezőtlen szociális körülmények között élőkből kerülnek ki, e kört leginkább az idősek, betegek 
és fogyatékos személyek, veszélyeztetett gyermekek, fiatal felnőttek képezik. 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szociális biztonság és gyermeki jólét megteremtése és 
megőrzése érdekében meghatározza az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, 
szervezetét, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 
Elsődleges szempont, hogy a rászoruló személyek gondozása a saját környezetükben valósuljon 
meg, biztosítva, ezáltal a saját otthonukban, illetve ismerős környezetükben való maradásukat. 
A szociális gondoskodás átfogó tevékenység, melynek célja és feladata a gondoskodásra szoruló 
ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. 
A segítségnyújtás keretében felajánlott szolgáltatások mértékét és fajtáját a segítségre szoruló 
ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg, figyelembe véve a szolgáltatás lehetőségeit. 
A szociális gondoskodással kapcsolatos, illetve a gyermekjóléti szolgálat feladatait a településen az 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ látja el. 
A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 
megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek 
családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes 
gondoskodást – lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb 
eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. A gyermekjóléti szolgáltatás 
olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a 
kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezését. 
A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével 
(szolgáltatás), vagy szervező tevékenységgel kell biztosítani. A gyermekjóléti szolgálat ellátások 
közvetítésével segíti elő a gyermek vagy családtagja hozzájutását valamely – nem a szolgálat által 
nyújtott – szolgáltatáshoz. A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a 
szabadidős programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények 
együttműködésének szervezéséről. 
A gyermekjóléti szolgálat által ellátott gyermekek veszélyeztetettségének okait az Edelényi 
Szociális Szolgáltató Központ az alábbiak szerint foglalta össze: 
- Társadalmi marginalizáció: a klienseik többsége hátrányos, vagy halmozottan hátrányos 
helyzetű. Az érintett családok külső és belső erőforrásai hiányosak, ezért problémájukat 
önerejükből képtelenek megoldani. 
- Magatartásproblémák, melyek egyrészt szülői minta leképezéséből, illetve az adott életmódból, 
családi viszonyokból adódó frusztráció következménye 
- Képzetlenség, amely nagyrészt az évek óta átörökített munkanélküliség következménye 
- Rossz lakáskörülmények 
- Egészségügyi problémák, melyeket a higiéné és fűtéshiány eredménye 
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- Bántalmazás (testi, lelki, szexuális), melynek oka lehet a szülők frusztráltsága, mely sok szálból 
táplálkozhat, illetve az, hogy gyermekként ők is áldozatok voltak, vagy lehettek (akaratlan 
mintakövetés) 
- Testi lelki elhanyagoltság: gyakran a szülők sem kapták meg a törődést, figyelmet, nemegyszer a 
gyengédség, odafordulás hiánya 
- Tankötelezettség elmulasztása: korai párkapcsolat, terhesség 
4.2.1. számú táblázat – A településen szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek 

A településen 
élő 0-6 éves 
gyermekek 
száma 

A településen óvodai 
ellátásban részesülő 
gyermekek száma 

A településen bölcsődei 
ellátásban részesülő 
gyermekek száma 

A településen Biztos Kezdet 
Gyerekház szolgáltatásaiban 
részesülő gyermekek száma 

 Összesen 
Ebből 
szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 
szegregátumban 
él 

Összesen 
Ebből 
szegregátumban 
él 

 401 77 25 3 0 0 
Megközelítés, 
elérhetőség 
perc 

15-30 
perc 15-30 perc 

15-30 
perc 15-30 perc - - 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
 
Az óvodai és bölcsődei feladat-ellátási helyek jól, könnyen megközelíthetőek, burkolt utakon, 
szükség esetén buszjárattal is, buszmegálló az óvodák közelében található 
Biztos Kezdet gyerekház kezdte meg működését 2013. őszén Edelényben a Bányász út 2. szám 
alatt az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által elnyert TÁMOP-5.2.3-A-12/1 Integrált térségi 
programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére című pályázat 
megvalósítása keretében.  
A Biztos Kezdet Gyerekház a TÁMOP-projekt keretében sikeresen működött. A támogatási időszak 
2015. augusztus 31. lezárul. Edelény Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Biztos Kezdet 
Gyerekházak 2015-2016. évekre vonatkozóan kapacitásbővítésre, így a gyerekház működése 
2016. december 31. napjáig biztosított. 
4.2.2. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete 
A település szegregált lakókörnyezetben élő, sajátos nevelési igényű tanulók 

A településen élő 
általános iskolás 
tanulók száma 

A településen élő, sajátos 
nevelési igényűnek minősített 
általános iskolás tanulók száma SNI tanulók ellátásának települése 

(helyben vagy más település ahol 
tanulnak) 

összesen 
ebből 
szegregátumban 
él 
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832 
 

68 
26 

27 
15 

Edelény 
Edelény 

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok 
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4.2.3. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, 
esélyegyenlősége 

Intézmény 
OM 
azonosítója 

Iskola / 
Feladat-ellátási 
hely neve: 

Feladat-
ellátási 
helyen 
tanulók 
száma 
(összes 
tanuló) 

A feladat-
ellátási helyen 
tanulók közül 
az 1. szegre 
gátum(ok)ban 
lakó tanulók 
száma 

A feladat-ellátási 
helyen tanulók közül 
a 2. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat-ellátási 
helyen tanulók közül 
a 3. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma 

A feladat
helyen tanulók közül 
a 4. 
szegregátum(ok)ban 
lakó tanulók száma

201563 Borsodi 
Általános Iskola 247 n.a. n.a. n.a. n.a. 

201550 

Szent Miklós 
Görögkatolikus 
Általános 
Iskola, Óvoda 
és Alapfokú 
Művészeti 
Iskola 

671 20 5 4 9 

028546 

Új Esély 
Oktatási 
Központ  
Székhely: 
Edelény, 
Bányász út 27/a 

70 28 12 2 2 

Új Esély 
Oktatási 
Központ 
Telephely: 
Edelény, 
Szentpéteri út 
35. 

76 32 7 2 3 

Forrás: Járási tankerületi, intézményfenntartói, Önkormányzati adatok 
 
A szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek közül arányaiban a Borsodi Általános Iskolába 
járnak a legtöbben (19,9%). Ha figyelembe vesszük azt is, hogy 90 tanuló más településről jár be, 
akkor a településről az iskolába járók közül 33,1% él szegregátumban. 
 
4.2.4. számú táblázat – Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, 

esélyegyenlősége 

Otthont nyújtó ellátásba került gyermekek száma a szegregátumban 

  
település 
egésze 

szegregátum 
1. 

szegregátum 
2. 

szegregátum 
3. 

szegregátum 
4. 

Átmeneti 
nevelésbe 
vétel 

2010 14 3 1 - - 

2011 13 2 1 - - 
2012 14 2 1 - - 

2013      

Tartós 
nevelésbe 
vétel 

2010 4 - - - - 

2011 4 - - - - 
2012 4 - - - - 
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2013      

Ideiglenes 
hatályú 
elhelyezés 

2010 4 1 - - - 

2011 2 - - - - 
2012      
2013      

Családi 
pótlék/ 
iskoláztatási 
támogatás 
felfüggesztése 
iskolai 
hiányzás 
miatt 

2010      

2011     
 

2012      

2013     
 

Forrás: Járási Hivatal adatai 
 
A szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek az átlagnál nagyobb arányban kerülnek a 
gyermekvédelem alap- vagy szakellátás látókörébe. Az adatok alapján a településen ez nem 
jellemző.  
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4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal 
élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
 
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. 
Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a 
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 
b) a fogorvosi alapellátásról, 
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 
d) a védőnői ellátásról, 
e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi 
szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 
személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával 
szolgálja a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére 
vonatkozó szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást 
az adott fenntartó (önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti 
szolgálat által biztosítja. 
A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település valamennyi 
gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a gyermekeket 
ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és gondozási 
feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen 
figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái: 
a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde, 
b) a családi napközi, 
c) a családi gyermekfelügyelet, 
d) a házi gyermekfelügyelet, 
e) az alternatív napközbeni ellátás. 
Agyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását 

családok átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 
elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. 
 
Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése:  
A szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig 
fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. 
A Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik 
életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 
szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 
Gyermekétkeztetés:  
Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az 
iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási 
napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben 
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részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is 
igényelhető (Gyvt. 151. §). Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés 
esetében is. 
 
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 
Ma a védőnő, elsősorban preventív feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területén 
dolgozó szakember, aki főiskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. A védőnők fő feladata a 
nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása megszületéstől, az iskolába kerülésig 
és az iskolás korosztály ellátása. Az általános iskolától a középiskola befejezéséig. Szűrések, 
védőoltások megszervezése, betegségek megelőzése, népegészségügyi feladatok végrehajtása és 
az egészségfejlesztés. A gondozottak ellátása otthonaikban, a tanácsadóban és a nevelési-oktatási 
intézményekben történik. Preventív feladataikat az egészségügyi intézmények keretein belül 
ellátási területen, illetve oktatási intézményekben végzik. 
A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan 
köteles ellátni. A védőnő köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt 
is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. 
Ebben az esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes 
védőnőt a gondozásba vételről. 
A védőnő a feladatait a fenntartó által biztosított tanácsadó helyiségben a családok otthonában a 
nevelési-oktatási intézményben továbbá a közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzi. 
Edelényben a védőnői szolgálat 6 körzetből áll. A város területén 5 védőnői körzet működik. A 6. 
körzethez a csatolt községek (Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő) tartoznak. Minden körzetet 
főállású védőnő lát el.  
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4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 
 

  védőnői álláshelyek 
száma 

Egy védőnőre jutó 
gyermekek száma 

2009 7 69 
2010 7 67 
2011 6 74 
2012 6 n.a. 
2013 6  
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 
A gyermekorvosi ellátottság biztosított a településen. Kettő házi-gyermekorvosi körzet működik. 
Körzetenként mintegy 850-850 gyermek ellátásáról gondoskodnak. A körzetek ellátják Abod, 
Balajt, Damak és Ládbesenyő települések gyermekeit is. 
 
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 
 

  
Betöltetlen felnőtt 

háziorvosi praxis/ok 
száma 

Háziorvos által 
ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos által 
ellátott gyerekek 

száma  

Felnőtt házi orvos 
által ellátott gyerekek 

száma  
2009 0 74.294 18.066 0 
2010 0 75.187 17.715 0 
2011 0 72.736 14.945 0 
2012 0 n.a. n.a. 0 
2013 0   0 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 
0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. 

 
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

 bölcsődék száma 

bölcsődébe 
beírt 

gyermekek 
száma 

Szociális szempontból 
felvett gyerekek 

száma (munkanélküli 
szülő, veszélyeztetett 

gyermek, nappali 
tagozaton tanuló 

szülő) 

Működő összes 
bölcsődei férőhelyek 

száma 

2009 1 15 n.a. 14 
2010 1 13 n.a. 14 
2011 1 15 0 14 
2012 1 25 5 26 
2013 1 26  26 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

  
családi napköziben engedélyezett 

férőhelyek száma 
családi napköziben a térítésmentes férőhelyek 

száma 
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2009 0 0 
2010 0 0 
2011 0 0 
2012 n.a. n.a. 
2013   

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi 

Családi napközi nem működik a településen. Az óvodai és bölcsődei férőhelyek száma megfelelő, 
jelenleg elegendő arra, hogy aki igénybe kívánja venni a szolgáltatást, az igénybe is tudja venni. 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  
 
A városban 3 óvoda működik. Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde önkormányzati fenntartású, 
az Oltalom Tagóvoda 2013. szeptember 1. napjától egyházi fenntartásban működik tovább, illetve 
működik még egy egyházi jogi személy által fenntartott óvoda az Új Esély Oktatási Központ keretei 
között. 
 
 
Oltalom Tagóvoda 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma  1 
Hány településről járnak be a 
gyermekek 

9 

Óvodai férőhelyek száma 168 

Óvodai csoportok száma  6 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól 
...h-ig):  6:00-17:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()  10 munkanap (08.03-08.17.) 

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma  13  - 
Ebből diplomás óvodapedagógusok 
száma  12  - 

Gyógypedagógusok létszáma  -  - 

Dajka/gondozónő  7  - 

Kisegítő személyzet  4  - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 
 
Edelényi Mátyás Óvoda 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 3 

Hány településről járnak be a 
gyermekek 4 
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Óvodai férőhelyek száma 208 

Óvodai csoportok száma 8 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól 
...h-ig): 

6:30 – 17:00, 
7:00 – 16:00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 1 hónap 

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 15 1 

Ebből diplomás óvodapedagógusok 
száma 15  0 

Gyógypedagógusok létszáma  0   

Dajka/gondozónő 8+4  0 

Kisegítő személyzet 3+1  0 

 
Új Esély Oktatási Központ 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma  1 

Hány településről járnak be a 
gyermekek  3 

Óvodai férőhelyek száma  50 

Óvodai csoportok száma  2 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól 
...h-ig): 

 7,30-tól  - 
15,30-ig 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 
 Tárgyév: 
július 

Személyi feltételek Fő Hiányzó 
létszám 

Óvodapedagógusok száma 2 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok 
száma 2 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1  

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 3 0 

 
d) gyermekjóléti alapellátás 

A településen élő minden gyermek részére biztosított a bölcsődei, óvodai ellátás. 
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e) gyermekvédelem 
Lásd 4.1. a) pontot. 

 
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 
Családok átmeneti otthona nem működik a településen. 

 
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

A településen az alábbi sportegyesület működnek: Tomor-Lak Községek Sportegyesület 
(labdarúgás) Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület (labdarúgás, motocross, darts), Edelényi Városi 
Sportegyesület (sakk, küzdősport), Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete 
(sportlövészet), Vasakarat SE (értelmileg akadályozott emberek versenyeztetéséről gondoskodik). 
Biztosított a sportolási lehetőség továbbá a köznevelési intézményekben is. 
A kastély felújítása miatt a kastélykeri sportpálya eladásra került a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére. Az önkormányzat Borsodi út 36. szám 
alatt lévő, korábban sportpálya céljára kialakított területen kezdett neki az új sporttelep 
felépítéséhez. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében 1 db 105x68 
m-es és 1 db 6x40 m-es műfüves futballpálya, 4 sávos salakos futópálya, salakos teniszpálya, 
strandröplabda pálya, lábtenisz pálya kialakítására került sor.  2015. június folyamán megkezdődik 
a 105x687 m-es füves labdarúgó pálya építése is. A labdarúgó pályák villanyvilágítással, a salakos 
pályák automata öntözőrendszerrel vannak ellátva. Az épülő sporttelepen az önkormányzat tudja 
biztosítani a lakosok részére a sportolási lehetőséget.  
Az önkormányzat tervei között szerepel a sporttelepen műanyag borítású 440x20 m-es kézilabda 
pálya, extrém kerékpáros pálya, multifunkciós öltöző, játszótér építése. 
A sportlövészek által használt régi tekepálya is a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ tulajdonába került, így a lövészek sportolása a településen nem 
biztosítható.   
 
Az általános iskolák tornateremmel, sportpályákkal rendelkeznek. A Szent Miklós Általános Iskola, 
Óvoda és Művészeti Iskola székhelyen lévő épülete felújításra került. Ezen belül a tornaterem is 
megújult, illetve az intézmény bővült 1 db tornateremmel, így a 2015/2015-os tanévtől kezdve 2 
db tornaterem áll a tanulók, illetve a lakosság rendelkezésére. Borsodi Általános Iskola tornaterme 
felújításra szorul, sportudvar kialakítása időszerű lenne. A Borsodi Általános Iskola udvarán a 
Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében 1 db grund méretű műfüves 
labdarúgó pálya építésére is sor került. 
 
Az óvodák közül az elmúlt években végzett felújításoknak, bővítéseknek köszönhetően mindkét 
intézmény rendelkezik tornateremmel.  
Az önkormányzat által működtetett sportpályákat a köznevelési intézmények, önkormányzati 
fenntartású intézmények, edelényi székhelyű sportegyesületek ingyenesen használhatják. 
 
Az oktatási intézmények rendszeresen szerveznek nyári táborozásokat. 2012. és 2014. évben a 
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület szervezett térítésmentes táborozást a városban élő 
gyermekek részére. A Művelődési Központ is rendszeresen szervez nyári programokat (pl.: 
nyárvidító játszóház, nyári olvasmány feldolgozása játékos formában). 
 
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos 
helyzetű óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos 
helyzetű tanulók 50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni. Ingyenes 
tankönyvellátásra, továbbá 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó 
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jogszabályok alapján az a tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 
autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes 
tankönyvellátásra jogosult az tanuló is, aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra 
jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros 
aktivitászavar).  
Az intézmények a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően járnak el a gyermekétkeztetés térítési 
díjainak megállapítása során. 
A nyári gyermekétkeztetésben 220 fő részesült a településen egyszeri meleg étel biztosításával. 
A bölcsődében a bölcsőde orvosával egyeztetésre kerül a gyermekek részére készített menü. 
Az óvodába járó gyermekek 57,5%-a részesül ingyenes étkezésben. 
 
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a 

szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   
Hátrányos megkülönböztetésre, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére 
vonatkozóan információkkal nem rendelkezünk. 
 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő 
gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 
 
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 
(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 

 
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4. pontban foglalt definíciót. 
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont) 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 
igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 
 
A jogellenes elkülönítés általános tapasztalatok szerint (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban 
tapasztalható. Éppen ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely 
csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon 
belül létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés 
számarányukhoz viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi 
tanulót. Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy 
csoport olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy 
intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai 
követelményekben meghatározottakat. 
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A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az 
egyenlő bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek 
kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét. 
A felvételi körzet kialakítására vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-25. §-
ában található. 
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott 

körültekintéssel kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók magántanulóvá nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető 
legyen.  
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere (IPR) 
A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az 

általános iskola és a középfokú iskola képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítést 
szervez, amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, 
fejlődésének elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A 
képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével.  
 Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, 

melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális 
hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program 

megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 
felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §) 
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai 

felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, 
iskolának.  
A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását 

a szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. 
Az ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód 
követelményét tekintve. 
 
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
 
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2. 

Helyhiány miatt elutasított 
gyermekek száma 

Fő 
Ebből hátrányos / 

halmozottan 
hátrányos helyzetű 

2009. 0 0 

2010. 0 0 

2011. 0 0 

2012. 0 0 

2013. 0 0 

2014. 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés 
 
4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3. 

 
3-6 éves korú 
gyermekek 

óvodai 
gyermek- 

óvodai 
férőhelye

óvodai 
feladat-

óvodába beírt 
gyermekek 

óvodai 
gyógypedagóg
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száma csoportok 
száma 

k száma ellátási 
helyek száma 

száma iai csoportok 
száma 

2009 416 16 422 4 414 0 
2010 398 16 422 4 399 0 
2011 412 16 430 4 415 0 
2012 400 16 420 4 402 0 
2013 370 16 397 5 372 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
4.4.4. számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele 

 
Oltalom Tagóvoda 

2014-2015. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  33 40 50 34 4 161 
Más településről bejáró gyermekek létszáma  5 15 20 12 2 54 

az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott 
gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten) 33 36 35 30 4 138 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma 2 0 13 1 0 16 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma 2 0 7 0 0 9 

 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely             
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma  49  55  53  35  0 192 
Más településről bejáró gyermekek létszáma   3  7  13  3  0  26 

az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott 
gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten)  0  0  0  0  0  0 

a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma  13  17  24  35   89 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma  3  9  11  8  3 34 

 
Új Esély Oktatási Központ 

2012-2013. év 3 éves 4 éves 5 éves 6 éves 7 éves  Összesen 

székhely          48 
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma   7  11  17 12   1  48 
Más településről bejáró gyermekek létszáma           1  14 

az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott 
gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra vetítetten) 0  2   0  0  0 2  

a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek létszáma 7   11  17 12   1  47 



 106 
 

a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos 
helyzetűek létszáma 7   9  14  6  0 36  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

4.4.5. számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása 
 

Oltalom Tagóvoda 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma (az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma 

beíratott 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe beíratott, 
20%-ot meghaladóan 
hiányzott halmozottan 

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma (az 

adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Csoport1 2 0 2 2 0 2 

Csoport 2 2 2 2 1 1 1 

Csoport 3 3 2 3 1 1 1 

Csoport 4 3 2 3 2 1 2 

Csoport 5 3 3 3 2 1 2 

Csoport 6 3 3 3 1 1 1 

Összesen 16 16 16 9 5 9 
A csoportok 
összlétszámából a 
6 évesnél idősebb 
gyermekek  3 3 3 1 1 1 
A csoportok 
összlétszámából a 
7 évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 0 0 0 0 0 0 

 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma (az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma 

beíratott 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe beíratott, 
20%-ot meghaladóan 
hiányzott halmozottan 

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma (az 

adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Tulipán csoport 9 0 0 4 0 1 

Pillangó csoport 15 0 6 2 0 2 

Kisvakond csoport 5 0 5 0 0 0 

Süni csoport 9 0 6 3 0 2 

Katica csoport 7 0 0 2 0 0 

Cica csoport 5 0 0 0 0 0 

Micimackó 
csoport 

21 2 0 9 1 6 

Napsugár csoport 22 0 0 15 0 4 

Összesen 
93 2 17 35 0 15 

A csoportok 
összlétszámából a 
6 évesnél idősebb 
gyermekek  

1 0 0 0 0 0 

A csoportok 
összlétszámából a 
7 évesnél idősebb 

0 0 0 0 0 0 
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gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

Új Esély Oktatási Központ 

  

beíratott 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe 
beíratott, 20%-ot 

meghaladóan 
hiányzott hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma (az adott évből 
eltelt időszakra 

vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő hátrányos 
helyzetű gyermekek 

száma 

beíratott 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
létszáma 

az intézménybe beíratott, 
20%-ot meghaladóan 
hiányzott halmozottan 

hátrányos helyzetű 
gyermekek száma (az 

adott évből eltelt 
időszakra vetítetten) 

fejlesztő 
foglalkozásban 

részesülő 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetű 

gyermekek 
száma 

Csoport1 Nyuszi 22 0 19 18 0 18 

Csoport 2 Szőlő 25 2 18 18 1 18 

Összesen 
47 2 37 36 1 36 

A csoportok 
összlétszámából a 
6 évesnél idősebb 
gyermekek  

13 0 13 12 0 12 

A csoportok 
összlétszámából a 
7 évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

0 0 0 0 0 0 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
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4.4.6. számú táblázat - Óvodai létszám-megoszlás 
 
Oltalom Tagóvoda 

 Székhely: 2014/2015.  Létszám hh fő 
hh 

arány 
% 

hhh 
fő 

hhh 
arány % 

hh arány a 
gyermekek 
összlétszá

mához 
viszonyítva 

hhh arány 
a 

gyermekek 
összlétszá

mához 
viszonyítva 

sajátos 
nevelés

i 
igényű 
gyerme

kek 
létszá
ma 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
aránya a 
csoport 

összlétszá
mához 

viszonyítva 
Csoport1 28 2 0,56 2 0,56     

Csoport 2 27 2 0,54 1 0,27     

Csoport 3 26 3 0,78 1 0,26     

Csoport 4 27 3 0,81 2 0,54   1 0,27 

Csoport 5 28 3 0,84 2 0,56     

Csoport 6 25 3 0,75 1 0,25     

Összesen 161 16 10 9 5,1   1 1,6 

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek  

34 3 1,02 1 0,34     

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

4 0 0 0 0   1  

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

 Székhely:  Létszám hh fő 
hh 

arány 
% 

hhh 
fő 

hhh 
arány % 

hh arány a 
gyermekek 
összlétszá

mához 
viszonyítva 

hhh arány 
a 

gyermekek 
összlétszá

mához 
viszonyítva 

sajátos 
nevelés

i 
igényű 
gyerme

kek 
létszá
ma 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
aránya a 
csoport 

összlétszá
mához 

viszonyítva 
Kisvakond 25 5 20 0 0 20 0 0 0 

Pillangó 25 13 52 2 8 52 8 1 0 

Tulipán 25 8 32 4 16 32 16 0 0 

Katica 24 9 37,5 2 8,3 37,5 8,3 0 0 

Süni 24 11 45,8 3 12,5 45,8 12,5 0 0 

Cica 22 5 22,7 0 0 22,7 0 0 0 

Napsugár 26 23 88,5 15 57,7 88,5 57,7 0 0 

Micimackó 24 20 83,3 9 37,5 83,3 37,5 0 0 

Összesen 195 94 48,2 35 17,9 48,2 17,9 1 0 

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek  

64 27 42,2 0 0 0 0 0 0 

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Székhely:  Létszám hh fő 
hh 

arány 
% 

hhh 
fő 

hhh 
arány % 

hh arány a 
gyermekek 
összlétszá

mához 
viszonyítva 

hhh arány 
a 

gyermekek 
összlétszá

mához 
viszonyítva 

sajátos 
nevelés

i 
igényű 
gyerme

kek 
létszá
ma 

sajátos 
nevelési 
igényű 

gyermekek 
aránya a 
csoport 

összlétszá
mához 

viszonyítva 
Csoport1 Nyuszi 23 22 95,65 18 78,26 95,65 78,26 1 4,34 

Csoport 2 Szőlő 25 25 100 18 72,00 100 72,00 0 0 

Összesen 48 47 97,92 36 75,00 97,92 75,00 1 2,08 

A csoportok 
összlétszámából a 6 
évesnél idősebb 
gyermekek  

13 12 97,22 12 92,22 92,22 92,22 0 0 

A csoportok 
összlétszámából a 7 
évesnél idősebb 
gyermekek (ped. 
szakszolgálat 
véleménnyel) 

1 1 97,87 0 0 97,87 0 1 100 

 



  

 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma  
 
Általános iskolák Edelényben összesen 

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 
  fő fő fő fő % 

2010/2011 512 530 1042 301 28,9 
2011/2012 510 557 1067 376 35,2 
2012/2013 512 550 1062 361 34,0 
2013/2014 
2014/2015 

504 
530 

560 
534 

1064 
1064 

453 
432 

42,6 
40,6 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Borsodi Általános Iskola 

 
 

Általános iskola 1-4 
évfolyamon tanulók száma 

Általános iskola 5-8 
évfolyamon tanulók száma 

általános 
iskolások száma 

napközis 
tanulók száma 

  fő fő fő fő % 
2010/2011 104 149 253 104 41 
2011/2012 104 142 246 142 58  
2012/2013 93 134 227 148 65 
2013/2014 
2014/2015 

105 
120 

132 
127 

237 
247 

142 
142 

59,9 
57,5 

 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 
  fő fő fő fő % 

2010/2011 334 307 641 136 21,2 
2011/2012 331 340 671 176 26,2 
2012/2013 343 340 683 184 26,9 
2013/2014 
2014/2015 

334 
340 

341 
331 

675 
671 

222 
202 

32,9 
30,1 

 
Új Esély Oktatási Központ 

  
Általános iskola 1-4 

évfolyamon tanulók száma 
Általános iskola 5-8 

évfolyamon tanulók száma 
általános 

iskolások száma 
napközis 

tanulók száma 
  fő fő fő fő % 

2010/2011 66 74 140 61 43,6 
2011/2012 65 75 140 58 41,4 
2012/2013 65 76 141 29 20,6 
2013/2014 
2014/2015 

65 
70 

87 
76 

152 
146 

89 
88 

58,5 
60,3 

 
4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai 
 
Általános iskolák Edelényben összesen 

 Összesen  
általános iskolai osztályok  

száma  

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

integrált oktatás 

általános 
iskolai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 
  1-4 5-8 összesen 1-4 5-8 összesen db 



  

évfolyamon évfolyamon évfolyamon évfolyamon 
2010/2011 19 21 40 0 0 0 4 
2011/2012 19 22 41 0 0 0 4 
2012/2013 20 21 41 0 0 0 4 
2013/2014 
2014/2015 

23 
24 

24 
23 

47 
47 

4 
3 

4 
4 

8 
7 

3 
3 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Borsodi Általános Iskola 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011 6 8 14 0 0 0 1 
2011/2012 6 8 14 0 0 0 1 
2012/2013 6 7 13 0 0 0 1 
2013/2014 
2014/2015 

6 
7 

7 
6 

13 
13 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1 
1 

 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 

  
általános iskolai osztályok  

száma 
általános iskolai osztályok száma a 

gyógypedagógiai oktatásban 

általános 
iskolai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011 12 12 24 0 0 0 1 
2011/2012 12 13 25 0 0 0 1 
2012/2013 13 13 26 0 0 0 1 
2013/2014 
2014/2015 

13 
13 

13 
13 

26 
26 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
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általános iskolai osztályok  

száma 

általános iskolai osztályok száma a 
gyógypedagógiai oktatásban 

Integrált oktatás 

általános 
iskolai 
feladat-
ellátási 

helyek száma 

  
1-4 

évfolyamon 
5-8 

évfolyamon 
összesen 

1-4 
évfolyamon 

5-8 
évfolyamon 

összesen 
db 

2010/2011 1 1 8 0 0 0 2 
2011/2012 1 1 8 0 0 0 2 
2012/2013 1 1 8 0 0 0 2 
2013/2014 
2014/2015 

4 
4 

4 
4 

8 
8 

4 
3 

4 
4 

8 
7 

2 
2 

 
A településen az intézményekben nincs gyógypedagógiai osztály/csoport, de az integrált nevelés megoldott. 
 



  

4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás 

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma   

Más településről bejáró általános iskolások létszáma  262 

Más településre eljáró általános iskolások létszáma  n.a. 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma  169 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma  303 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
 
Borsodi Általános Iskola 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 86 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 17 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 167 
 
 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma 176 

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma 24 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma 20 
 
Új Esély Oktatási Központ 

Más településről bejáró általános iskolások létszáma   

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma  128 fő 

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma  116 fő 
 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 
 
Általános Iskolák Edelényben összesen 
   

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Borsodi Általános Iskola 

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 

rendszerű oktatásban 
  Fő / % 

2010/2011 84 fő – 96,4 % 
2011/2012 131 fő – 99,2 % 
2012/2013 n.a. 
2013/2014 
2014/2015 

130 
148 

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 

rendszerű oktatásban 
  Fő / % 

2010/2011 33 - 100% 
2011/2012 32 -100% 
2012/2013 Várhatóan 37 -100% 
2013/2014 33 fő  - 100% 
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2014/2015 35 fő – 100% 

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 

rendszerű oktatásban 
  Fő / % 

2010/2011  63fő        100% 
2011/2012 78 fő      100% 
2012/2013 80 fő (2013.06.30-val fejezik be a 8 évf-ot) 
2013/2014 

2014/2015 
75 fő       100% 

97 fő              100% 

  
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali 

rendszerű oktatásban 
  Fő / % 

2010/2011 18/85,71 
2011/2012 20/95,24 
2012/2013 n.a. 
2013/2014 
2014/2015 

22 / 100% 
16 / 89% 



  

4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele - telephelyi bontásban 
 

Borsodi Általános Iskola 
2014/2015. tanév                           

T
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á
t 
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é
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1.a  18 18 1 3 16,67% 15 83,33% 1 5,56% 1    

1.b  16 16 10  0% 11 68,75% 1 6,25% 1    

2.a  18 18 4  0% 3 16,67%  0%     

2.b  18 18  1 5,56% 10 55,56% 1 5,56% 1    

3.o  18 18 7  0 17 94,44%  0%     

4.a  15 15 1 1 6,67% 9 60% 1 6,66% 1    

4.b  17 17 9 7 41,18% 9 52,94%  0%     

5.a  22 22 13 1 4,54% 18 81,81% 1 4,54% 1    

6.a  24  8 1 4,17% 19 79,17% 3 12,5% 3    

6.b  16  4  0% 15 93,75%  0%     

7.o  29  12 2 6,89% 15 51,72% 3 10,34% 3    

8.a  18  4  0% 1 5,56%  0%     

8.b  18  6 4 22,22% 8 44,44% 1 5,56%     

Összesen:  247 142 79 20 8,10% 150 60,72% 12 4,86% 11    

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 
2014/2015 tanév  

  



  

Telephely Tagozat 
meg-

nevezése  

Lét-szám Nap-közis Bejáró  Hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

HH tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

  
Halmozottan 

hátrányos 
helyzetűek 
létszáma 

 HHH 
tanulók 

aránya az 
osztály 

létszámához 
viszonyítva 

Sajá-tos 
neve-

lési igé-
nyű 

tanú-lók 
lét-

száma 

SNI tanulók 
aránya az 
osztály 

létszámá-hoz 
viszonyít-va 

SNI tanulók 
számából a 
hhh tanulók 

száma 

Évis-
métlők 
száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, amelynek 
alapján integrációs 

normatívát 
igényelnek 

1. a mat. 25 13 10 2 8% 1 4% 0 0 0 2 0  
1.b német 25 10 3 1 4% 0 0 0 0 0 1 0  
1.c angol 25 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2.a mat 28 19 7 1 3% 0 0.0 0 0 0 0 0  
2.b német 28 14 11 2 7% 1 3% 1 0 0 0 0  
2.c angol 27 19 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3.a mat 26 11 8 1 3% 2 7% 0 0 0 0 1  
3.b német 21 17 4 3 14% 3 14% 0 0 0 0 0  
3.c angol 24 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3.d Sport 21 12 1 1 4% 3 14% 3 14%     
4.a   29 14 5 1 3% 1 3% 0 0 0 0 1  
4.b  29 12 10 0 0 1 3% 1 3% 0 0 0  
4.c angol 32 15 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5.a  25 0 12 1 4% 1 4% 0 0 0 0 0  
5.b   22 0 5 0 0 1 4% 2 9% 0 0 0  
5.c angol 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6.a angol 29 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6.b  27 0 6 0 0 1 3% 1 3% 0 0 0  
6.c  26 0 10 3 11% 2 7% 0 0 0 0 0  
7.a angol 29 0 6 2 6% 0 0 1 3% 0 0 0  
7.b angol 23 0 4 1 4% 0 0 0 0 0 0 0  
7.c   25 0 11 2 8% 3 12% 2 8% 0 0 0  
8.a angol 29 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8.b angol 25 0 1 1 4% 0 0 0 0 0 0 0  
8.c 
8.d 

 
 

23 
21 

 
0 

0 
12 

0 
2 

0 
9% 

0 
0 

0 
0 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

 
 

Összesen:  671 185 176 24  20  8   3 2  
 



  

 
Új Esély Oktatási Központ 

2012-
2013. 
tanév 

            
              

oaztályonk
ént 

Tagoz
at 

meg-
nevez
ése  

Lét-
szám 

Nap-
közis 

Bejáró 

 
Hátrá
nyos 

helyze
tűek 
létszá
ma 

HH 
tanulók 
aránya 

az 
osztály 

létszámá
hoz 

viszonyí
tva 

  
Halmoz

ottan 
hátrányo

s 
helyzetű

ek 
létszáma 

 HHH 
tanulók 
aránya 

az 
osztály 

létszámá
hoz 

viszonyí
tva 

Sajá-
tos 

neve-
lési 
igé-
nyű 

tanú-
lók 
lét-

száma 

SNI 
tanulók 

aránya az 
osztály 

létszámá-
hoz 

viszonyít-
va 

SNI 
tanulók 

számából 
a hhh 

tanulók 
száma 

Évis-
métlők 
száma 

Magán-
tanulók 
száma 

Létszám, 
amelynek 
alapján 

integrációs 
normatívát 
igényelnek 

1.  
Alsó 

tagoza
t 

18 12 2 15 83% 0 0 0 0 0 2 0  

2.  

Alsó 
tagoza

t 
17 13 5 13 76% 13 76% 1 5,8% 0 0 0  

3.  

Alsó 
tagoza

t 
17 12 7 16 94% 16% 94% 1 5,8% 0 0 0  

4.  

Alsó 
tagoza

t 
18 11 12 17 94% 17 94% 4 22% 0 0 0  

5.  

Felső 
tagoza

t 
17 10 4 15 88% 15 88% 5 29% 0 1 1  

6.  

Felső 
tagoza

t 
20 10 7 16 80% 16 80% 3 15 0 1 1  

7.  

Felső 
tagoza

t 
21 10 5 20 95% 20 95% 7 33% 0 0 1  

8.  

Felső 
tagoza

t 
18 10 7 16 88% 16 88% 3 16% 0 0 1  

Összesen:  76 40 23 67  67  18  0 2 4  

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában a legalacsonyabb, a másik két Edelényben működő 
általános iskolával összehasonlítva aránykülönbség meghaladja az 50 %-ot. Az Új Esély Oktatási Központ kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű tanulók 
nevelésére, ami közrejátszik abban, hogy kiemelten magas HHH tanulók aránya. Az intézményeken belül a Borsodi Általános Iskolában és a Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskolában van lehetőség évfolyamonként az osztályokba járó tanulói arányok vizsgálatára, mivel ezekben az intézményekben 
találhatóak párhuzamos osztályok. Ennek vizsgálatával megállapítható, hogy túlnyomó részt kiegyenlített az osztályokba járó halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek aránya mindkét iskolában. 



  

 
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Az óvodák közül az Új Esély Oktatási Központ rendelkezik gyógypedagógus végzettségű  pedagógussal, az általános iskolák közül a Borsodi 
Általános Iskolában 1 fő, az Új Esély Oktatási Központban 4 fő gyógypedagógus végzettségű pedagógus került alkalmazásra. 
Iskolapszichológussal az intézmények nem rendelkeznek. 
 
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek 
 

Általános iskolák Edelényben összesen Fő Hiányzó 
létszám 

 Borsodi Általános Iskola 
 Fő Hiányzó 

létszám 
 Nem szaktanítást végző tanító 17 0  Nem szaktanítást végző tanító  14 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 25 0 
 Szaktanítást végző tanítók 

száma 
0 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 43 0 
 Szaktanítást végző tanárok 

száma 
12 0 

Gyógypedagógusok létszáma 5 0  Gyógypedagógusok létszáma 1 0 
Gyermekvédelmi felelős 2 0  Gyermekvédelmi felelős 0 0 
Iskolaorvos 0 0  Iskolaorvos 0 0 
Iskolapszichológus 0 0  Iskolapszichológus 0 0 
Kisegítő személyzet 26 0  Kisegítő személyzet 6 0 
      
Szent Miklós Görögkatolikus Általános 
Iskola Fő Hiányzó 

létszám 
 Új Esély Oktatási Központ Fő Hiányzó 

létszám 
Nem szaktanítást végző tanító 0 0  Nem szaktanítást végző tanító 3 0 

Szaktanítást végző tanítók száma 21 0 
 Szaktanítást végző tanítók 

száma 
4 0 

Szaktanítást végző tanárok száma 21 0 
 Szaktanítást végző tanárok 

száma 
10 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0  Gyógypedagógusok létszáma 3 0 
Gyermekvédelmi felelős 1 0  Gyermekvédelmi felelős 1 0 
Iskolaorvos 0 0  Iskolaorvos 0 0 
Iskolapszichológus 0 0  Iskolapszichológus 0 0 
Kisegítő személyzet 10 0  Kisegítő személyzet 10 0 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói adatok 



  

 
 
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli 

szegregációs  
 
Nincs tudomásunk ilyenről. 
 
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések 

 
A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola eredményei az országos átlag körül mozog, a Borsodi Általános Iskola és az Új Esély Oktatási 
Központ eredményei inkább az országos átlag alatti értékeket mutatnak. 
A Borsodi Általános Iskola és az Új Esély Oktatási Központ továbbtanulási mutatói nagyon rosszak, nagyon kevesen tanulnak tovább érettségit 
adó középiskolába. 
 
Az évfolyamismétlők, a magántanulók és a 250 óránál többet hiányzók aránya csak az Új Esély Oktatási Központban haladja meg az országos 
átlagot. Az adatok korábbi évekkel való összevetése alapján megállapítható azonban, hogy a tendencia inkább csökkenést mutat. 
 
 
4.4.14. Országos 
kompetencia-mérés eredménye 

Iskola  
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos  
átlag 

Iskola  
átlaga 

HHH  
tanulók  
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola  
átlaga 

HHH  
tanulók  
átlaga 

Országo
s  
átlag 

Szövegértés 

6. évfolyam 1501  1483  1457  1465  1460    1472  1498    1497 1452 6 1481 

8. évfolyam – – 1571  1577  1578    1567  1526  1  1555 1538 1 1557 

10. évfolyam                       

Matematika 

6. évfolyam 1529  1498  1464  1486  1500    1489  1533    1489 1429 6 1491 

8. évfolyam – – 1638  1601 1630    1612  1599  1 1620 1583 1 1617 

10. évfolyam                       

számú táblázat – Kompetenciamérési adatok 
Borsodi Általános Iskola 2010 2011 2012 2013 

Országos kompetencia-
mérés eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola átlaga Országos 
átlag 

Iskola átlaga HHH tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola átlaga HHH tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 



  

Szövegértés 

6. évfolyam 1340 1483 1242 1465 1292  1472 1243 n.a 1497 
8. évfolyam – – 1332 1577 1342  1567 1322  1555 
10. évfolyam 0 0 0 0 0 0 0    
Matematika 

6. évfolyam 1204 1498 1260 1486 1348  1484 1217 n.a 1203 
8. évfolyam – – 1327 1601 1465  1612 1406 n.a 1344 
10. évfolyam 0 0 0 0 0 0 0    

 
Borsodi Általános Iskola 2014 

Országos kompetencia-
mérés eredménye 

Iskola átlaga HHH tanulók 
átlaga 

Országos átlag 

Szövegértés 

6. évfolyam 1332  1481 
8. évfolyam 1312  1557 
10. évfolyam    
Matematika 

6. évfolyam 1491  1489 
8. évfolyam 1617  1620 
10. évfolyam    

 
Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
 
 
Szent Miklós Görögkatolikus  
Általános Iskola 

2010 2011 2012 2013 2014 

 

Új Esély Oktatási Központ 2010 2011 2012 2013 2014 



  

Országos kompetencia-mérés 
eredménye 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga 

HHH 
tanulók 
átlaga 

Országos 
átlag 

Iskola 
átlaga HHH tanulók átlaga Országos 

átlag 

Szövegértés    
6. évfolyam 1315 1483 1535 1465 1526 n.a. 1472 1454 n.a. 1497 1369 n.a. 1480 
8. évfolyam 1425 1583 1359 1577 1396 n.a. 1567 1282 n.a. 1212 1482 n.a. 1557 
10. évfolyam 1437 1620 1722 1617 n.a. n.a. n.a. 1613 n.a. 1620 1429 n.a. 1597 

Matematika    
6. évfolyam 1664 1498 1780 1486 1651 n.a. 1489 1643 n.a. 1489 1595 n.a. 1491 
8. évfolyam 1740 1622 1475 1601 1393 n.a. 1612 1618 n.a. 1620 1532 n.a. 1617 
10. évfolyam 1626 1623 1763 1635 n.a. n.a. n.a. 1686 n.a. 1640 1748 n.a. 1631 

 
 



  

4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton 
Borsodi Általános Iskola 

  Gimnázium (%) Szakközépiskola (érettségit adó 
képzés) (%) Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 

Nem tanult tovább 

(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 8 4 32 8 57 94 0 0 3 4 

2009/2010 22 3 8 6 70 91 0 0 0 0 

2010/2011 6 6 6 6 88 88 0 0 0 0 

2011/2012 7 10 7 10 86 80 0 0 0 0 

2012/2013 2 n.a. 18 n.a 17      

2013/2014 4  9  20      

2014/2015 0 n.a 13 n.a 22    1  

országos átlag: 
2011/2012 34,00% 35,00% 29,00% 2,00%   

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 

  Gimnázium (%) 
Szakközépiskola 

(érettségit adó képzés) 
(%) 

Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 
Nem tanult tovább 

(%) 

  
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009 46% 50% 47,3% 50% 6,7%          
2009/2010 47,8% 0 45,68% 0 6,52%          
2010/2011 46,0% 50% 42,8% 50% 11,1%          
2011/ 2012 56,00%   32,46%   11,54%           
2012/2013           
2013/2014           
2014/2015 55% 3% 39%  5%      
országos 

átlag: 
2011/2012 

34,00% 35,00% 29,00% 2,00%     

 



  

 
Új Esély Oktatási Központ 

  Gimnázium (%) Szakközépiskola (érettségit 
adó képzés) (%) Szakiskolai képzés (%) Speciális szakiskola (%) 

Nem tanult tovább 
(%) 

  
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 
összlétszámon 

belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

összlétszámon 
belül 

HHH-
tanulók 
körében 

2008/2009         98 n.a.          
2009/2010         100 n.a.           
2010/2011         100 n.a.           
2011/ 2012         100 n.a.           
2012/2013     100 100     
2013/2014     100 100     

2014/2015     
89 

89   
2 (évismétlők 

lettek ) 

2 
(évismétlők 

lettek ) 
országos átlag: 

2011/2012 34,00% 35,00% 29,00% 2,00%  
  

 
Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012-es tanév 24. oldal. – kezdő évfolyamos tanulók. 
 
 
 



4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában 
Borsodi Általános Iskola 

 Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) 
Az előző tanévben 250 óránál többet 

hiányzó tanulók aránya (%) 

 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 

2008/2009 
(L.:369 –
HHH:150) 

(6) 1,62 % (6) 4 % 0 0 0 0 

2009/2010 
(L.:335 –
HHH:183) 

(9) 2,69 % (9) 4,92 % 0 0 (1) 0,29 % (1) 0,55 % 

2010/2011 
(L.:290 –
HHH:84) 

(10) 3,45 % (10) 11,9 % 
 

(1)  0,34 % 
 

0 (2) 0,69 % (2) 2,38 % 

2011/2012 
(L.:253 –
HHH:109) 

(9) 3,56 % (9) 8 % (1) 0.39 % 0 (3) 1,19 % (3) 2,75 % 

2012/2013 
(L:227 fő) 

(3) 1,32% 3 fő 0  (12) 5,28% 12 fő 

2013/2014 
(L: 237 fő) 

(2) 0,84% 2 fő  0  (6) 2,53% 6 fő 

2014/2015 
(L:247 fő – 
HHH: 150 

fő) 

(2) 0,8% (2) 1,3% (1) 0,4% (1) 0,67% (11) 4,45% 11 

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1% 0,8% 0,8% 

Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 

 Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) 
Az előző tanévben 250 óránál többet 

hiányzó tanulók aránya (%) 

 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 

2008/2009 0,4% 0,15% 0 0, 0 0 

2009/2010 0,4% 0 0 0 0 0 

2010/2011 0,4% 0,1% 1,87% 0 0 0 

2011/2012 0,3% 0 1,94% 0 0 0 

2012/2013 0,4%  n.a. 1,7% n.a. - - 

2013/2014 0,4% n.a. 0,1% n.a. - - 

2014/2015 0,4% 7% 0,3% n.a. - - 

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1% 0,8% 0,8% 
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Új Esély Oktatási Központ 

 
Évfolyamismétlők aránya (%) 

1-8. oszt. 
Magántanulók aránya (%) 

1-8. oszt. 

Az előző tanévben 250 óránál többet 
hiányzó tanulók aránya (%) 

1-8. oszt. 

 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 
összlétszámon 

belül 
HHH-tanulók 

körében 

2008/2009 6,0 n.a. 7,6 n.a. 4,2 n.a. 

2009/2010 8,9 n.a. 4,7 n.a. 3,8 n.a. 

2010/2011 6,7 n.a. 4,8 n.a. 3,1 n.a. 

2011/2012 7,85 7,85 5,71 5,71 2,85 2,85 

2012/2013 5,6 100 - - 5,8 100 

2013/2014   5 100 - - 11,8 100 

2014/2015 2,7 100 - - 8,9 100 

országos 
átlag 

2011/2012 
2,1% 0,8% 0,8% 

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012-es tanév. 146. oldal. – 
általános iskola, és EMMI KIR STAT. 
 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok 
Általános Iskolák Edelényben összesen 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

Tehetség- 
gondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ HHH 
tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

2009/2010 0 0 0 0 240 240/228 n.a. n.a. 
2010/2011 75 75/75 90 90/87 488 451/348 n.a. n.a. 
2011/2012 75 75/75 451 44/0 699 603/468 n.a. n.a. 
2012/2013     195  231  
2013/2014     348  264  
2014/2015     324  272  

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
 
Borsodi Általános Iskola 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

2009/2010 0 0 0 0 0 0 0 0 
2010/2011 60 60 0 0 0 0 0 0 
2011/2012 60 60 0 0 0 0 0 0 
2012/2013          
2013/2014     210 159 34 30 
2014/2015     120 117 35 32 
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Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

nyári 
tábor 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

2009/2010 0 0 0 0 0 0 n.a. n.a. 
2010/2011 0 0 0 0 128 91 n.a. n.a. 
2011/2012 0 0 451 44 219 123 n.a. n.a. 
2012/2013     120 n.a. 128 n.a. 
2013/2014     50 n.a. 127 n.a. 
2014/2015     160 n.a. 120 14 

 
Új Esély Oktatási Központ 

tanév 

tanodai 
program 
létszám 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

tehetséggondozó 
program 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma nyári tábor 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

Alapfokú 
művészetoktatás 

HH/ 
HHH 

tanulók 
létszáma 

2009/2010 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 3 x 80/ 76 fő 30 fő 30/30 
2010/2011 

15 fő 15/15 90 fő 90/87 fő 3 x 
120/116 

fő 30 fő 30/30 
2011/2012 

15 fő 15/15 0 fő 0 fő 4 x 
120/117 

fő 
45 fő 

 45/45 
2012/2013     Erzsébet tábor 75 fő ART-ÉRT 90 fő 
2013/2014 

    

Kistérségi 
Esélyegyenlőségi 

Program 

88 fő ART-ÉRT 103 fő 
ART-ÉRT,  

SZÍV KAMRA 
2014/2015 

    
ART-ÉRT 

44 fő ART-ÉRT 117 fő Erzsébet tábor 
 
A településen 2 középiskola is működik.  
 

Új Esély Oktatási Központban nappali rendszerben szakiskolai oktatás folyik: 
Edelény 2015. év gimnázium szakközépiskola szakiskola összesen 
tanulók száma: 0 0 133 208 
bejáró tanulók száma: 0 0 81 81 
 
Esti felnőtt oktatásban, gimnáziumi képzés keretében 175 főt oktatnak. 
 
Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola 
Edelény 2015. év gimnázium szakközépiskola szakiskola összesen 
tanulók száma: 90 132 0 222 
bejáró tanulók száma: 57 73 0 130 
 
Felnőttoktatás- esti munkarend szerint, 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, általános feltételek szerint. Létszám: 68 fő, 
ebből bejárós: 55 fő 
Valamint szakképzés is van (érettségi után 2 éves)  informatika és környezetvédelem:  
Nappali rendszerű, szakközépiskolai nevelés-oktatás (szakképzés), általános feltételek szerint. Létszám: 34 fő, ebből bejárós: 21 
fő 
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 
beazonosított problémák 

 
fejlesztési lehetőségek 

 
Hiányoznak a 0–7 éves korúak speciális ellátási 
igényeire vonatkozó adatok 

 

Partnerek felkutatása, akik rendelekznek 
információkkal (Pl.: Nevelési Tanácsadó) 

Kevés a gyógypedagógiai képesítéssel 
rendelkező pedagógus az intézményekben 

Továbbképzéseken való részvétel  

A Borsodi Általános Iskola és az Új Esély 
Oktatási Központ továbbtanulási mutatói 
nagyon rosszak, nagyon kevesen tanulnak 
tovább érettségit adó középiskolába. 

Tanoda, családi napközi. Útravaló programba és 
egyéb iskolán kívüli programban több gyermek 
bevonása. 

 
Kapcsolatfelvétel megtörtént a Nevelési Tanácsadóval, 0-7 éves korúak körében az általuk ellátott 
gyermekekről rendelkeznek adatokkal, intézményenkénti bontásban. Az adatokat az 
intézményvezető megküldte az Edelényi Közös Önkormányzat részére. 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 
· Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind 

a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, 
kulturális jog tekintetében. 
· a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén 
történő végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 
· a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 

biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 
· a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 
 
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az 
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges 
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci 
viszonyokat kell figyelembe venni. 
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy 

az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 
nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 
 
 
 
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Az alábbi táblázat adatai szerint a munkanélküliség nem magasabb a nők körében, mint a 
férfiakéban. Nincs adatunk azonban arról, hogy az érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan 
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nevelnek gyermeket (hányan vannak GYED-en, GYES-en), hányan nevelnek 15 évesnél fiatalabb 
gyermeket, hány gyermeket nevelnek, illetve hányan egyedülállók. 
 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 
 

 
Munkavállalási 
korúak száma 

Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

férfiak nők férfiak nők férfiak nők 
2009 3731 3698 n.a. n.a. 595 471 
2010 3728 3684 n.a. n.a. 536 486 
2011 3465 3642 n.a. n.a. 552 457 
2012 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2013       

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban 
 

 
Foglalkoztatást segítő és képzési 
programok száma adott évben 

résztvevők száma résztvevő nők száma 

2009 2 169 60 
2010 5 412 136 
2011 2 43 21 
2012 2 45 36 
2013    

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Edelényi Kistérségi Többcélú Társulás által lebonyolított programok számát tartalmazza a táblázat. 
A résztvevők nem kizárólag edelényi lakhellyel rendelkezők közül kerültek ki. A táblázat adataiból 
megállapítható, hogy a nők jóval kisebb arányban vettek részt a foglalkoztatást segítő 
programokban. 
 
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 
munkanél
küli nők 
száma 

8 
általánosnál 
alacsonyabb 
végzettségű  

8 
általános 

szakiskola/ 
szakmunkás-

képző 

gimnáz
ium 

érettségi főiskola egyetem 

2009 1993 356 854 387 183 166 36 11 
2010 2021 364 889 364 185 166 38 15 
2011 2216 406 988 356 222 191 34 20 
2012 2103 394 936 350 204 178 28 20 
2013         
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A táblázatok a kistérségi adatokat tartalmazzák. Az adatokból jól látható, hogy a munkanélküli 

nők több mint 60 %-a nem rendelkezik 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel. 
 
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetésével összefüggően információkkal nem 
rendelkezünk. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér 
követelményének. 
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5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások 

(pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben 
rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 
 
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés. 
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően – 
különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy 
házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában. 
Bölcsőde (működik a településen) 
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy 
szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését 
követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 
Családi napközi (nem működik a településen) 
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, 
továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint 
az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben 
történő, nem közoktatási célú ellátása. 
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 
Családi gyermekfelügyelet (nem működik a településen) 
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó 
saját otthonában. 
A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak 
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. 
A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. 
Házi gyermekfelügyelet (nem működik a településen) 
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes 
képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali 
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását 
nem vagy csak részben tudja megoldani. 
Alternatív napközbeni ellátás (nem működik a településen) 
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, 
- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb 
szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 
- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali 
felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az 
ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel. 
Óvoda (működik a településen) 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több 
településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. 
§)23 
Általános iskola (működik a településen) 
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a 
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az 
egész napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más 
foglalkozásokat a délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. 
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5.2 számú táblázat - A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások  

 

3 év alatti 
gyermekek 

száma  
a településen 

működő  
bölcsődék 

 száma 

bölcsődei férőhelyek  
száma 

működő családi  
napközik száma 

férőhelyek 
száma családi 
napközikben 

férőhelyek 
összesen 

önkor-
mányzati 

egyéb  
  

2009 403 1 14 0 0 0 14 
2010 386 1 14 0 0 0 14 
2011 376 1 14 0 0 0 14 
2012 376 1 26 0 0 0 26 
2013  1 26 0 0 0 26 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 védőnők száma 0-3 év közötti gyermekek száma átlagos gyermekszám védőnőnként 
2009 7 483 69 
2010 7 469 67 
2011 6 444 74 
2012 6   
2013    

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 
 
A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 
várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. 
Segítséget nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó 
nyomtatványok kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására 
alapvetően az iskolában kerül sor.  
2011. évtől egy fővel csökkent a településen a védőnői álláshelyek száma, de ez nem jelentette 
védőnői leterheltség fokozott növekedését. Minden 0-3 éves gyermek hozzájut az ellátáshoz. 

 
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 
5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak  

 
rendőrök riasztása 
családi viszályhoz 

tényleges 
feljelentések 

száma 
bírósági ítélet 

2009 47 190 n.a. 
2010 38 210 n.a. 
2011 40 241 n.a. 
2012 37 234 n.a. 
2013    

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő 
erőszakos cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok 
átmeneti otthona) 
 

5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Férőhelyek 
száma 

önkormányzati 
anyaotthon a 
településen 

 

önkormányzati 
anyaotthon a 

település 50 km-es 
körzetében 

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 

anyaotthon a 
településen   

Nem önkormányzati 
(egyházi, alapítványi) 
anyaotthon a település 
50 km-es körzetében 

2009 0 n.a. 0 n.a. 
2010 0 n.a. 0 n.a. 
2011 0 n.a. 0 n.a.  
2012 0 2 0 2  
2013 0 2 0 2  

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások köre nagyon szűk, csak távolabbi településeken 
vehető igénybe, feltételekkel. 

 
5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben 

 
Képviselőtestület 

tagja 
Városi bíróság és 
ítélőtáblák vezetői 

Közgyűlések tagjai 

 Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 
2009 12 6 nem.r. nem.r. nem.r. nem.r. 
2010 6 5 nem.r. nem.r. nem.r. nem.r. 
2011 6 5 nem.r. nem.r. nem.r. nem.r. 
2012 6 5 nem.r. nem.r. nem.r. nem.r. 
2013 6 5 nem.r. nem.r. nem.r. nem.r. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A településen a nők megfelelő számban képviseltetik magukat a helyi politikában. 
Az önkormányzati hivatal vezetőinek fele nő, az öt jelenleg önkormányzati fenntartású 
intézményből háromnak van női vezetője. 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra 
irányuló kezdeményezések 
 
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, 
valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 
munkaerőpiacon. A munkanélküliség aránya körükben általában magasabb, ez össztársadalmi 
probléma, amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni.  
A gyermek születését követően az otthon maradó szülő sokszor magányosnak érzi magát, a 
közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kívánatos 
teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is (kiállítások, koncertek, színházi előadások, 
játszóház, gyermek- és családi programok, tanfolyamok, bálok, ünnepi és művészeti események). 



 131 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Családon belüli erőszak jelenléte a településen Felvilágosító programok szervezése, 
tájékoztatás a krízishelyzetben igénybe vehető 
szolgáltatások elérhetőségéről (partnerek: 
védőnők, családsegítő, Biztos Kezdet Ház, 
Közösségi Szolgáltató Ház). 

Magas a tartós munkanélküliség aránya a nők 
körében 

Bővíteni kell a gyermekvállalás miatt a 
munkaerőpiactól hosszabb időre távol maradó 
aktív korú családtagok által kedvezményesen 
igénybe vehető, korszerű ismeretek 
megszerzését célzó speciális képzési programok 
körét.   

Alacsony iskolai végzettségű nők magas aránya 
a munkanélküliek között 

Szakképzések beindítása elsősorban nők 
számára 

Nők alacsony részvételi aránya a foglalkoztatási 
programokban 

Olyan foglalkoztatási programok szervezése, 
indítása, amelyekben nagyobb számban tudnak 

nők részt venni. 
A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 
mentális állapota lehet rosszabb, családi 
konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény 
szerinti bővítése. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása. 

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
A népesség öregedésével járó társadalmi demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben 
világszerte az érdeklődés középpontjába kerültek. 2025-re Európa népességének mintegy 
egyharmada eléri, vagy meghaladja 60. életévet, ezen belül is a 80 évesnél idősebbek száma 
különösen jelentős mértekben nő majd. A jövőben az idős emberek az európai népesség növekvő 
részarányát fogják képezni. Ezt a hatást csak fokozza, hogy az orvostudomány fejlődésével, 
növekszik a várható élettartam is. Ez a tendencia óriási hatást gyakorol Európa egész 
társadalmára. Ennek a változásnak számos közegészségügyi és szociális vonatkozása van már 
jelenleg is.     
Az idős emberek társadalmi réteghelyzetének szerkezete az elkövetkező években, évtizedekben 
feltehetően sokat változik majd. Ez részben az iskolázottság, a kulturális szint növekedésének, az 
igények modernizálódásának lesz a következménye. Ennek megfelelően az idősek 
életminőségének javítását célzó társadalmi programok a szociális segítség feladatai mellett újszerű 
kihívásokkal is szembe találják majd magukat. Demográfiai előrejelzések szerint valamennyi 
időskorú csoport aránya növekedni fog, de a legidősebbek, azon belül pedig a nők részaránya 
emelkedik legintenzívebben.   
 
Időskorú népesség esélyegyenlőségének biztosítása a közszolgáltatásokban   
Európa szerte megfigyelhető társadalmi jelenség a népesség korstruktúrájának radikális változása: 
az idősebb korú munkavállalók száma (55-64) növekszik, az idős (65-79) és a nagyon idős korú 
(80+) népesség aránya is egyre magasabb és ezzel egyidejűleg a munkaképes korú lakosság 
száma csökken. Ez súlyos társadalmi problémákat vetít előre, melyek megoldása helyi, nemzeti és 
Európai szinten egyaránt sürgős feladat. Az idős lakosság fizikai és szellemi aktivitásának, 
munkaképességének meghosszabbítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az időskorúak ellátásából 
fakadó társadalmi költségek ne emelkedjenek elviselhetetlen mértékűvé. Másik fontos szempont, 
hogy az időskorú lakosság számára az aktív és minőségi időskor egy alapvető emberi jog, 
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amelyhez megfelelő környezet, társadalmi elfogadás és ellátórendszer kialakítása kötelezettség a 
mindenkori nemzeti és helyi szintű kormányzatok számára. Az Európai Unió legfőbb célja a 
szemléletváltozás elérése, annak felismerése és tudatosítása, hogy az aktív időskor érték az egész 
társadalom számára. Mindenkinek alapvető emberi joga az aktív nyugdíjas kor.   
Az öregedés makrogazdasági következménye:  
 Az egyre id ősebb társadalmak negatívan hatnak a GDP növekedésre.  
 Az id ősek népességszámhoz viszonyított magas aránya hatalmas költségvetési terhet jelent.  
 Feszültségek a szociális - és nyugdíjrendszerben.  
 Egyre kevesebb dolgozó egyr e több és egyre nagyobb életkort megélő nyugdíjas életét kell, 

hogy finanszírozza. 
 
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, 

demográfiai trendek stb.) 
 
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 
rendelkezések irányadók: 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 
1. saját jogú; és 
2. hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. 
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 
1. az öregségi nyugdíj, 
2. a rehabilitációs járadék. 
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 
1. az özvegyi nyugdíj; 
2. az árvaellátás; 
3. a szülői nyugdíj; 
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 
5. özvegyi járadék. 
Időskorúak járadéka 
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik 
szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem 
jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a 
települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. 
 
6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 
 

  
nyugdíjban, 

nyugdíjszerű ellátásban 
részesülő férfiak száma 

nyugdíjban, nyugdíjszerű 
ellátásban részesülő nők 

száma 

összes 
nyugdíjas 

2009 1437 1804 3241 
2010 1404 1763 3167 
2011 1371 1769 3140 
2012    
2013    

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 
50 év felettiek létszáma a településen: 3967 fő 
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6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 
 

  
64 év feletti lakosság 

száma 
nappali ellátásban részesülő időskorúak 

száma 
 fő fő % 

2009 1577 34 2,2 
2010 1584 18 1,1 
2011 1560 8 0,5 
2012 n.a. 8 - 
2013 1592   

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, 
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan 
személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére: 
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és 
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,  
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai 
betegek, illetve szenvedélybetegek,  
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek.  
Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is. 
 
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

 

  
időskorúak járadékában részesülők 

száma 
2009 11 
2010 10 
2011 12 
2012 13 
2013  

Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 
Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 
részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző időskorúak 
járadékában részesíti azt  
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele 
együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,  
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél 
fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 95%-át,  
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 
 

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti 
álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a 
rögzíti.  
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a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

Az 50 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya a településen az 50-64 éves korosztály 
létszámához viszonyítva 8,0%. 
 
6.2.1. számú táblázat - Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 
 

Az 55–64 éves foglalkoztatottak aránya az azonos korú népességen belül. 
Mutató/dimenzió 2008 2009 2010 2011 

2.5.1.1. Az 55–64 évesek foglalkoztatási rátája, % 31,4 32,8 34,4 35,8 

Nemek szerint         

férfi 38,5 39,9 39,6 39,8 

nő 25,7 27,0 30,1 32,4 

Iskolai végzettség szerint         

8 általánosnál kevesebb 5,5 5,1 5,6 6,0 

Általános iskola 8. osztálya 18,0 18,9 20,6 22,3 

Szakiskola és szakmunkásképző 30,9 32,6 34,7 34,9 

Gimnázium 31,8 30,7 29,2 31,9 

Egyéb érettségi 39,1 38,8 38,7 39,7 

Főiskola 42,4 46,4 47,6 51,2 

Egyetem 58,8 59,0 62,2 63,3 

Régiók szerint         

Közép-Magyarország 39,3 40,7 39,9 41,2 

Közép-Dunántúl 30,8 31,9 33,8 37,3 

Nyugat-Dunántúl 33,6 35,7 36,7 36,5 

Dél-Dunántúl 21,9 26,9 32,4 32,6 

Dunántúl 28,8 31,5 34,3 35,5 

Észak-Magyarország 26,9 27,5 29,8 30,1 

Észak-Alföld 26,5 27,3 28,7 31,0 

Dél-Alföld 29,3 28,6 32,5 34,5 

Alföld és Észak 27,5 27,8 30,3 31,9 

forrás: http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_1.html 
 
6.2.2. számú táblázat - Az 55-64 éves idősebbek munkanélküliségi rátája  
 

Mutató/dimenzió 2008 2009 2010 2011 

2.5.2.1. Az 55–64 évesek munkanélküliségi 
rátája, % 5,0 6,3 7,8 8,7 

Nemek szerint         

férfi 5,0 6,4 8,2 9,5 

nő 5,1 6,2 7,3 7,8 

Régiók szerint         

Közép-Magyarország 3,9 4,6 6,5 7,2 

Közép-Dunántúl 4,9 6,4 8,1 8,3 

Nyugat-Dunántúl 3,9 6,9 7,6 7,0 

Dél-Dunántúl 6,3 6,0 8,9 8,4 

Dunántúl 4,9 6,5 8,2 7,9 

Észak-Magyarország 7,8 11,6 10,2 15,3 

Észak-Alföld 6,5 6,4 10,1 10,3 

Dél-Alföld 4,8 6,4 6,1 7,7 

Alföld és Észak 6,3 8,0 8,7 10,9 

http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_2.html 
 
a lakosság egészéhez viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben hozzá 
tudnak járulni a társadalom fejlődéséhez.” Fontos alapelv az idősekben meglévő képességek 
megőrzése, az időskorúak társadalmi erőforrás szerepének tudatosítása a helyi társadalomban.  
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1. Ennek érdekében az idős emberek szükségleteinek biztosításához erősíteni kell az állami, a civil 
szféra, az üzleti szektor, a magánszemélyek és az idősek ellátásában érintett szakmák 
együttműködését folyamatos párbeszédét.   
2. „Se többet, se kevesebbet, mint amire épp szükség van” elv érvényesítése, ami jelenti egyrészt 
a szolgáltatások bővülését az egyéni igények, szükségletek szerint, ezzel párhuzamosan az 
öngondoskodás, önellátás ismeretének átadását is.   
3. Időskorúak diszkriminációjának megszüntetése. Sok idősebb ember ki van téve a társadalmi 
kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigetelődés, egészségi problémák, hozzáférés az 
ellátásokhoz.   
4. „Deficit modell” helyett a „fejlődés modell” szükségessége. Az idősödés pozitív felfogásának 

érvényre juttatásához az időskorúak tudását, bölcsességét és készségeit is szükséges beépíteni a 
szolgáltató rendszerek b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok 
foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb 
programok a településen) 
Aktív Időskor (Active Aeging – Policy Framework) WHO, 2001   
Ez a dokumentum először gondolkodik az idősödés tényének pozitív felfogásáról, az idősödéssel a 
maga teljességében és nem csak az időskor szociális és egészségügyi vonatkozásaival foglalkozik. 
- Támaszkodás az idősek véleményére, az idősellátáshoz kapcsolódó szakemberek tudására, 
tapasztalatára, a hazai és külföldi „jó gyakorlatokra” az alkalmazhatóság érdekében.  - UNESCO – 
Hamburgi Nyilatkozat, 1997 „Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor ezelőtt, és 
arányukműködtetésébe, valamint el kell ismerni hozzájárulásaikat a közjóhoz, például a 
háztartások, szomszédságok közötti segítő kapcsolatok méltánylása révén.   
5. Az önkéntes tevékenység fejlesztésével elő kell mozdítani a lakóközösségi alapú önkéntes 
mozgalmakat, a fiatal és idősebb korú személyek együttműködését egymás segítésében. Az 
önkéntesség erősíti a generációk közötti kapcsolatokat, a tudások és tapasztalatok átadását, az 
értékek és az alkotó problémamegoldó készségek továbbörökítését.  
6. „Egészség, képzettség, tudás – az idősek minőségi életének kulcsmotívumai”, cél az aktivitás 
kitolása amennyire csak lehetséges, ezen belül az élethosszig tartó tanulás igényének felkeltése, 
az ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése.   
7. A középgenerációk jövőképét és így mentális beállítódását is nagyban befolyásolja, hogy milyen 
időskorra számíthatnak. Ezért nemcsak az időseket, hanem a középkorúakat és a felnövekvő 
nemzedékeket is fontos megszólítani, hiszen a sikeres idősödést már igen korán kell megalapozni. 
8. Az idősödési folyamat menedzselése, új megközelítés: egyéni és társadalmi szinten is fel kell 
készülni az idősödéssel járó, megváltozott élethelyzetekre (gazdasági, egészségügyi, szociális, 
pszichológiai).   
 
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az időskorúak munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetésével összefüggően információkkal nem 
rendelkezünk. 
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6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 
 

Regisztrált 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti 
regisztrált 

munkanélküliek 
száma 

Tartós 
munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 
munkanélküliek 

száma 

 fő fő % fő fő % 
2009 1066 52 4,9 671 28 4,2 
2010 1022 59 6,8 607 40 6,6 
2011 1009 76 7,5 498 43 8,6 
2012       
2013       

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR  
 
Az 55 év fölötti regisztrált munkanélküliek aránya az összes regisztrált munkanélküliekhez 
viszonyítva nem különösebben magas. Aggodalomra adhat okot azonban, hogy az adatok szerint 
az 55 év fölötti tartós munkanélküliek aránya növekszik. 

 
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 

élet gyakorlásához való hozzáférés 
Alapszolgáltatások 
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 
problémáik megoldásában. 
Szakosított ellátási formák 
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és 
helyzetüknek megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 
A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, 
szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások nagy része a település minden állampolgára 
részére biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. 
 
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés jó színvonalon biztosított. 

Egészségügyi ellátás: 
5. Háziorvosi szolgálat 

Edelény közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatokat 5 körzetben felnőtt 
háziorvosok, 2 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben pedig fogszakorvosok látják el. 
A városban háziorvosi felnőtt és gyermek, valamint fogaszati ügyelet is működik. 

6. Járóbeteg-szakellátás 
A korábban Edelény Város Önkormányzat által fenntartott Koch Róbert Kórház és 
Rendelőintézet 2012. május 1. napjától állami fenntartásban került, így a járóbeteg 
szakellátást állami fenntartású intézmény látja el. 
Az utóbbi években jelentősen bővült a szakellátások száma, amit többségében vállalkozási 
formában működtetnek. 

7. Fekvőbeteg szakellátás 
A feladatot a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet látja el. Az intézmény Tüdőosztályt, 
krónikus belgyógyászatot és rehabilitációt működtet. 

8. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 
Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet székhelye Edelényben 
működik. 
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b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
Az idősek körében végzett adatgyűjtés szerint a templomba járás az a tevékenység, amely 
legnagyobb alkalommal jelenik meg a közösségi tevékenységek körében. A vallásgyakorlás mellett 
a könyvtár és közművelődési programok látogatása az, amelyen nagyobb arányban vesznek részt 
az idősebb korosztályúak. 
 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
(70 fő válaszadó) 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

c) idősek informatikai jártassága 
6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága (70 fő válaszadó) 

 Összes megkérdezett 
Számítógépet 

használni tudók száma 
Internetet használni 

tudók száma 
 fő fő % fő % 

2012 70 18 26 11 16 
2013 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 
településen 
 

6.4. számú táblázat - Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 
településen 

  
Az idősebb célcsoport 

igényeit célzó programok 
száma 

2009 5 
2010 5 
2011 5 
2012 5 
2013  

Forrás: Helyi adatgyűjtés 
 
A táblázat a Művelődési Központ, Könyvár és Szekrényessy Árpád Múzeum által kifejezetten a 
nyugdíjasok részére szervezett programokat tartalmazza.  
Az intézményben heti rendszerességgel összejöveteleket tart díszítőművészeti kör, férfikórus, 
hagyományőrző népdalkör, nyugdíjasok közössége. A nyugdíjasok közössége havi 
rendszerességgel „fürdőtúrákat” szervez. A programokon résztvevők túlnyomó többsége az 
idősebb, nyugdíjas korosztályból kerül ki. 
 

 
Mozielőa-

dás 
látogatása 

Színházi 
előadás 

látogatása 

Múzeumi 
kiállítás 

megtekintés
e 

Könyvtá
r látoga-

tása 

Közművelődé
si intézmény 
rendezvényén 

részvétel 

Vallás-
gyakorlás 
templomb

an 

Sportrendezvény
en részvétel 

 alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom alkalom 
2009 24 93 62 139 109 1140 68 
2010 20 73 57 120 116 1087 75 
2011 15 78 67 106 103 1082 60 
2012 18 81 45 118 107 1090 56 
2013 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
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6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 
 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Növekszik 55 év fölötti tartós munkanélküliek 
aránya  

55 év felettiek minél nagyobb arányban 
kerüljenek bevonásra a közfoglalkoztatásba 

Rendkívül kevés időskorú részesül nappali 
ellátásban a településen 

Növelni kell nappali ellátásban részesülő 
időskorúak létszámát  

Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége. Generációs programok szervezése. 
 
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ keretében működő Idősek Otthonában élő idős 
emberek számára, idősekkel együtt a városi oktatási nevelési intézmények rendszeresen szerveznek 
programokat: 

- az iskolai, óvodai ünnepi műsorokat rendszeresen előadják az Idősek Otthonában is, 
- Idősek hete alkalmával külön műsorral is készülnek a gyerekek, amit előadnak az 

időseknek, 
- az intézmény minden évben szervez népi mesterségek bemutatását gyermekek részére, 

amely során nyugdíjasok mutatják be tudásukat (legutóbb citera előadásra és kosárfonás 
bemutatására került sor), 

- Borsodi Általános Iskolából tematikus program keretében a hátrányos helyzetű csoportokkal 
történő ismerkedés keretében látogattak el a gyerekek az otthonba. 
 

A generációk közötti programok szervezésére a jövőben is szükség van. 
 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 
részvétel során. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint 
fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy 
érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy 
teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 
 
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a 
népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak 
aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 
%.A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. 
Jelentősen emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők 
aránya. 

 
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 
ellátásaiban részesülők száma 
 

  
megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásaiban részesülők száma 
egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 
2009 284 32 
2010 254 33 
2011 n.a. 36 
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2012 n.a. 68 
2013   
Forrás: TeIR, KSH Tstar 



 140 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 
 
 Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

  önkormányzati fenntartású 
intézményben  

egyházi fenntartású 
intézményben 

civil fenntartású 
intézményben  

2009 n.a. n.a. n.a. 
2010 n.a. n.a. n.a. 
2011 n.a. n.a. n.a. 
2012 n.a. n.a. n.a. 
2013    

Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.  
 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 
 
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 
foglalkoztatási helyzetéről. 
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. A 
társadalom feladata olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel 
érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a 
szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi 
élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. 
 
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni 
szükségletek alapján kell megtervezni. 
Az elhelyezkedés során számos akadállyal kell megküzdeniük.  A munkáltató előítélete mellett a 
közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A fogyatékosok körében a 
foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás adatai szerint 9%. 
 
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 
védett foglalkoztatásra jogosult. 
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben 
a munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem 
megvalósítható, úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát 
lehetőség szerint biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív 
támogatásban részesíti. 
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 
a) rehabilitációs ellátásban részesül, 
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, 

rendszeres szociális járadékban részesült. (Flt. 57/B §.) 
Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 
szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek.  
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7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 
 
Ellátási formák: 
 Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a 
súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó 
pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől 
függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi 
hátrányok mérsékléséhez. 
Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében 
aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt 
meghaladó mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére 
nem állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult. 
Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 
szóló 
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra 
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult 
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 
2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak 
minősül, 
3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 
megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi 
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 
 Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek 
otthona, rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 
Aktuális jogszabályok: 
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának valamint 
a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. 
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról 
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes 
szabályairól 
 
7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények  
 
A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az önkormányzat 
bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott.  Nem nyilvántartott, hogy hányan élnek a 
tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. Vannak olyan 
természetbeni ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez 
kötöttek.  
Fogyatékosságra vonatkozóan adatokat nem tartja nyilván az önkormányzat hivatala az ellátások, 
kedvezmények igénylésével, nyújtásával kapcsolatosan. 
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1993. évi III. tv. (Szt.) alapján 
 

 

Pénzbeli ellátás Fogyatékos 
személyek száma 

Időskorúak járadéka n.a. 
Aktív korúak ellátása n.a. 
Rendszeres szociális segély n.a. 
Lakásfenntartási támogatás n.a. 
Ápolási díj n.a. 
Temetési segély n.a. 
Átmeneti segély n.a. 
Természetbeni ellátás:  
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az önkormányzat 
javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ kártyát az OEP-től.  

 n.a. 

Közgyógyellátás. 
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos személyek 
rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen élő  fogyatékos 
személyek számának megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató 
lehet.   

n.a. 

Adósságkezelési szolgáltatás n.a. 
Energia felhasználási támogatás n.a. 
 
Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások 
 

 

Fogyatékossági támogatás n.a. 
Rokkantsági járadék n.a. 
Személygépkocsi átalakítási támogatás n.a. 
Közlekedési kedvezmény 
Személygépkocsi szerzési kedvezmény 

n.a. 

Parkolási igazolvány n.a. 
Forrás: helyi adatgyűjtés 
 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi 
élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 
 
Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és 
biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített 
környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2)) 
Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés 
lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a 
fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal 
kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások 
igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.- 7. §) 
Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-ban 
meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális 
szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos 
személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - 
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beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló 
területére. (Fot. 7/A.- 7/C. §) 
Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 
létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a 
fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében 
akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és 
alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) A hozzáférés 
biztosításakor két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás bevonásának a 
kérdése, másrészt pedig az ehhez szükséges forrás.  
Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága 
által indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. 
Az árhoz nyújtott támogatással beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, 
valamint mértékét külön jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §) 
Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a 
fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során 
törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, 
továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi jogi szemlélet 
érvényesülése a fogyatékos emberek ellátása során alapelv.  
Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától 
függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, 
fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra 
létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – a 
fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az 
óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai 
csoportban, illetve iskolai osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, 
hogy fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították (Fot. 13. 
§). 
Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a 
fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - 
lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §)  
Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- 
és más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára – sportolási 
lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát 
hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §)  
 A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon, 
hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, közvetlenül 
vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek 
jogát és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. cikk) A fogyatékos 
emberek önérvényesítő mozgalmainak erősödése, saját maguk képviseleti lehetőségének 
támogatása kiemelt feladat.  
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet 
biztosításával történik. 
 
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe 
tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség-, 
szociális, kulturális, művelődés, sport célú építmények.  Ilyenek és tevékenységük súlya miatt 
kiemelten fontosak az önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra 
fenntartott épületek vagy épületrészek.  A mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és 
gyermekek a fizikai akadálymentességet igénylik, a többi fogyatékos csoport számára az 
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infokommunikációs akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos színekkel készült 
táblák, tapintható információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben való 
tájékozódást elősegítő  piktogramok, feliratok.  
Az elmúlt években befejezett beruházásoknak köszönhetően sokat javult a közintézmények 
akadálymentestítettsége: 
1. Edelényi Mátyás Óvoda és bölcsőde rekonstrukciója: lift, rámpa, vakvezető sáv, tapintható 
információ 
2. Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója: lift, rámpa, vakvezető sáv, tapintható információ 
3. Városi Könyvtár rekonstrukciója: lift, rámpa, vakvezető sáv, tapintható információ  
4. Szent Miklós Ált.Isk. rekonstrukciója: rámpa, vakvezető sáv, tapintható információ 
5. Oltalom tagóvoda rekonstrukciója: lift, rámpa, vakvezető sáv, tapintható információ 
6. Családsegítő szolgálat épületének rekonstrukciója: lift, rámpa, vakvezető sáv, tapintható 
információ 
Aktuális jogszabályok: 
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi 
tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről  igénylésének, döntési rendszerének, 
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 
 
7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1. 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
-pa 

Hango
s 

tájéko
z-tatás 

Indu
k-

ciós 
huro

k 

Tapi
nt-

ható 
infor

-
máci

ó 

Jel-
nyel
vi 

segít
-ség 

Egyé
b 

 
oktatá

si 
intézm
ények 

alapfok Igen Igen Nem Igen Nem Nem Igen Nem Nem 

középfok Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

felsőfok Nem.r. Nem.r. Nem.r. Nem.r. Nem.r. Nem.r. Nem.r. Nem.r. Nem.r. 

 
Egész-
ségüg
yi 
intézm
ények 

fekvőbeteg 
ellátás  

Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

járó beteg 
szakellátás 

Igen Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

alapellátás Nem.r Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

kulturális, 
művelődési 
intézmények 

Igen Igen Igen Igen Nem Nem Igen Nem Nem 

önkormányzati, 
közigazgatási 
intézmény 

Igen Igen Igen Igen Nem Nem Igen Nem Nem 

igazságszolgáltatási, 
rendőrség, ügyészség 

Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

szociális ellátást 
nyújtó intézmények 

Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, 
fogyatékosok civil szervezetei 
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b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 
akadálymentesítettsége 
A településen az alábbi sportegyesület működnek: Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület 
(labdarúgás, motocross, darts), Edelényi Városi Sportegyesület (sakk, küzdősport), Edelény Város 
Technikai Tömegsport Egyesülete (sportlövészet), Vasakarat SE (értelmileg akadályozott emberek 
versenyeztetéséről gondoskodik). 
Biztosított a sportolási lehetőség továbbá a köznevelési intézményekben is. 
A kastély felújítása miatt a kastélykeri sportpálya eladásra került a Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére. Az önkormányzat Borsodi út 36. szám 
alatt lévő, korábban sportpálya céljára kialakított területen kezdett neki az új sporttelep 
felépítéséhez. A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében 1 db 105x68 
m-es és 1 db 6x40 m-es műfüves futballpálya, 4 sávos salakos futópálya, salakos teniszpálya, 
strandröplabda pálya, lábtenisz pálya kialakítására került sor.  2015. június folyamán megkezdődik 
a 105x687 m-es füves labdarúgó pálya építése is. A labdarúgó pályák villanyvilágítással, a salakos 
pályák automata öntözőrendszerrel vannak ellátva. Az épülő sporttelepen az önkormányzat tudja 
biztosítani a lakosok részére a sportolási lehetőséget.  
Az önkormányzat tervei között szerepel a sporttelepen műanyag borítású 440x20 m-es kézilabda 
pálya, extrém kerékpáros pálya, multifunkciós öltöző, játszótér építése. 
A sportlövészek által használt régi tekepálya is a  Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ tulajdonába került, így a lövészek sportolása a településen nem 
biztosítható.   
Az általános iskolák tornateremmel, sportpályákkal rendelkeznek. Borsodi Általános Iskola 
tornaterme felújításra szorul, sportudvar kialakítása időszerű lenne. 
Az óvodák közül az Edelényi Nefelejcs Óvoda rendelkezik tornateremmel. 
Az önkormányzat által működtetett sportpályákat a köznevelési intézmények, önkormányzati 
fenntartású intézmények, edelényi székhelyű sportegyesületek ingyenesen használhatják. 
c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Erre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. 
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs  akadálymentesítettség a közlekedésben 
 

 

Igen/nem 

Lift 
Vak-

vezető 
sáv 

Mozgás-
korláto-
zottak 
részére 
mosdó 

Rám
-pa 

Hango
s 

tájéko
z-tatás 

Indu
k-

ciós 
huro

k 

Tapi
nt-

ható 
infor

-
máci

ó 

Jel-
nyel
vi 

segít
-ség 

Egyé
b 

Közterület 
(utca/járda, park, tér) 

Nem.r Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

Helyi és távolsági 
tömegközlekedés 

Nem.r Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem 

Buszpályaudvar, 
buszvárók 

Nem.r Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Nem 

Vasútállomás Nem.r Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem 

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó 
munkatársától és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől. 
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e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 
 
7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások    
 Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos személyek száma 
 2010 2011 2012 2013 
ápolást, gondozást nyújtó intézmény 200 200 200  
rehabilitációs intézmény nincs    
lakóotthon nincs    
támogatott lakhatás n.a. n.a. n.a.  
átmeneti ellátást nyújtó 
fogyatékosok gondozóháza 

nincs    

Forrás: helyi adatgyűjtés 

Edelényben működik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona. 200 
férőhellyel a 18 éven felüli, azon súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos 
személyek teljes körű ellátása, ápolása, gondozása, terápiás célú foglalkoztatása, akinek ellátására 
csak intézményi keretek között van lehetőség. 12 férőhelyes azon 16 év feletti fogyatékos 
személyek lakóotthoni ellátása, akik önellátásra részben képesek, folyamatos, tartós ápolást, 
felügyeletet nem igényelnek, a költségek viseléséhez elégséges jövedelemmel rendelkeznek. 
 
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek 
meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 
 

beazonosított problémák 
 

fejlesztési lehetőségek 
 

Fogyatékossággal élő emberek 
nyilvántartásának hiánya 

Fogyatékossággal élő emberek felkutatása, 
adatbázis kialakítása 

Közösségfejlesztő programok hiánya Közösségfejlesztő programok, fogyatékkal élők 
bevonása a városi programokba, 

rendezvényekbe 
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 
az akadálymentes környezet aránya nem 100 %-
os. 

 Fizikai környezetben található akadályok 
megszüntetése, információs és kommunikációs 
akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program.  

 
A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete keretein belül edelényi csoport is 
működik. Az egyesület tájékoztatása szerint 250 tag van nyilvántartva Edelényből. 
Fogyatékossággal élők részére külön városi program szervezésére nem került sor. A 
városi programokon részt vett, fogyatékossággal élő személyek számára vonatkozóan 
kimutatás nem készül. 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit 
szereplők társadalmi felelősségvállalása 
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi 

szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma 
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
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Miután a civil szerveződések fontos szerepet töltenek be a helyi társadalomban, az önkormányzat 
továbbra is a velük való együttműködésre törekszik. Tiszteletben tartva autonómiájukat, az 
önkormányzat számára rendelkezésre álló anyagi és erkölcsi eszközökkel, intézményi és 
intézményen kívüli formákban támogatja működésüket. Ugyanakkor számít segítségükre a város 
közössége szempontjából lényeges információk továbbadásában, a reakciók 
visszaáramoltatásában, véleményükre, javaslataikra. 
 
A településen működő néhány civil szervezet: 
"A SZENT SZÍV" Közhasznú Alapítvány, "Edelényi Lakosokért" Alapítvány, "Edelény Görögkatolikus 
Lelkes Ifjúságért" Közhasznú Alapítvány, "Munkaiskola" Alapítvány, "NAPFÉNYT AZ ÁRNYÉKNAK" 
Alapítvány, "Túl az Óperencián" Edelényi Értelmiségiek a Jövő Nemzedékéért Egyesület, 
"Vasakarat" Sportegyesület, Alapítvány az Edelényi Gondviselés Házáért, Az "EDELÉNYI 
SAKKÉLETÉRT" Alapítvány, Bódva-völgy Egészségvédelméért Alapítvány, Borsod Kulturális 
Alapítvány, Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Borsodi Földvár Kulturális Alapítvány, Edelényi Hegyek 
Közössége, Edelényi Hátrányos Helyzetű Családokért Közhasznú Egyesület, Esély az Egészséges 
Felnőtté váláshoz Alapítvány, Esélyteremtő Szolgáltató Központi Oktatási Egyesület, Pondera 
Egyesület, Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete, Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, 
Edelényi Városi Sportegyesület, Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete, Kazincbarcikai 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Edelényi Csoport, Magyar Rákellenes Liga - Edelényi Remény 
Alapszervezete 
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b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség 
bemutatása 
Szociális Kerekasztal működik a településen, amelynek tagja az önkormányzaton kívül az 
önkormányzati intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok, egyházak. Évente rendszeresen több 
ülést is tartanak. 
 
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

A település tagja az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának. A településen működő Edelényi 
Szociális Szolgáltató Központ fenntartását 8 település által létrehozott társulás biztosítja. A Borsodi 
Általános Iskola 5 település gyermekeinek kötelező beiskolázásáról gondoskodik. 
 
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Nemzetiségi Önkormányzatok rendszeresen szerveznek közösség, kulturális és sportprogramokat, 
amelyen mindenki részt vehet. Kikérik véleményüket a célcsoportot érintő döntések meghozatala 
előtt (Szociális Kerekasztal, Esélyegyenlőségi Fórum – CNÖ) 
 
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A civil szervezetek is rendszeresen szerveznek programokat a településen, különböző 
klubfoglalkozásokat tartanak, amelyek nyíltak, a célcsoportból mindenki részt vehet raja. 
 
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

Vállalkozások, gazdasági szereplők rendszeresen nyújtanak támogatásokat a rendezvények 
lebonyolításához, vagy eszközök, berendezések beszerzéséhez, illetve beruházásokhoz. 
Humánerőforrással, géppel, anyagokkal járulnak hozzá a tervek megvalósításához. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program 
elkészítésének folyamatába 
 
A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, 
gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek.  Módszere az online kapcsolattartás, 
adatszolgáltatás, személyes beszélgetés, majd a program tervezet véleményezése. 
 
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 
 

• Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása, ülések évente legalább egy alkalommal. 
• Képviselő-testület nyílt ülésén a program  két évente történő felülvizsgálata. 
• Az a) pont szerinti szervezetek bevonása az aktuális felülvizsgálatba, véleményük kikérése a 

program elfogadása előtt. 
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  
rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  
rövid címmel 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

1. Magas az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya 
 
 
 
 
2. A szegregátumokban élők magas 
munkanélküliségi aránya  
 
 
3. Esetleges a helyi közösségi 
szolidaritás (adományozás, önkéntes 
munka) 
 
4. Szegregátumokban jellemző a 
leromlott lakókörnyezet 

1. Felnőttoktatás beindítása a 8 
általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők körében, képző 
intézmények felkutatása. 

 
2. A szegregátumokban élők nagyobb 
arányban történő bevonása a 
közfoglalkoztatásba. 
 
 
3.A közösségi szolidaritásban részt vevő 
szervezetek felkutatása, 
együttműködésük elősegítése 
 
4. Településrész központ rehabilitáció, 
fejlesztés, közösségi szolgáltatások 
könnyebben elérhetővé tétele  

Gyermekek 

1.Bölcsőde intézményi 
dokumentumaiban nem szerepel a 
felvétel során előnyben részesítendők 
köre 
 
2.Hiányoznak a 0–7 éves korúak 
speciális ellátási igényeire vonatkozó 
adatok 
 
3.Közösségi terek hiánya 
 
4.Kevés az iskola melletti és belüli 
támogató program 
 
 
5. Borsodi Általános Iskola udvara 
elhanyagolt állapotú 

1.Intézményi dokumentum módosítása, 
kiegészítése, intézményi gyakorlat 
kialakítása. 
 
2.Partnerek felkutatása, akik 
rendelkeznek információkkal (Pl.: 
Nevelési Tanácsadó). Új információk 
alapján intézkedések kidolgozása 
 
3.Ifjúsági Klub, Kamaszkuckó, Biztos 
Kezdet Ház, Közösségi Ház beindítása 
 
4.Tanoda, tanoda jellegű szolgáltatások 
megszervezése, Útravaló programban 
való részvétel 
 
5. Borsodi Általános Iskolában 
sportudvar kialakítása 

Idősek 

1.Növekszik 55 év fölötti tartós 
munkanélküliek aránya 
 
 
2.Rendkívül kevés időskorú részesül 
nappali ellátásban a településen 
 
 
 

1.55 év felettiek minél nagyobb 
arányban kerüljenek bevonásra a 
közfoglalkoztatásba 
 
2.Növelni kell nappali ellátásban 
részesülő időskorúak  létszámát 
szolgáltató szervezetek bevonásával, 
adatbázis kialakítása a szolgáltatást 
nyújtani képes szervezetekről 
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3.Nemzedékek közötti kapcsolat 
nehézsége. 

 
3. Generációs programok szervezése. 

Nők 

1. 180 napnál régebben regisztrált, 
alacsony iskolai végzettségű 
munkanélküli nők számának magas 
aránya. 
 
 
 
2.Családon belüli erőszak jelenléte a 
településen 
 
 
 
 
3.Nők alacsony részvételi aránya a 
foglalkoztatási programokban 
 
 
 
 
4.A magányérzet kialakulásával az anya 
mentális állapotának romlása. 
 

1. A nők minél nagyobb arányban 
kerüljenek bevonásra a 
közfoglalkoztatásba 
 
 
2.Felvilágosító programok (védőnők, 
családsegítő, érdekvédő szervezetek 
Közösségi Ház) Feltérképezni a 
településen működő olyan civil 
szervezeteket, amelyek tevékenysége 
között szerepel a női esélyegyenlőség 
segítése 
 
3.Olyan foglalkoztatási programok 
szervezése, indítása, amelyekben 
nagyobb számban tudnak nők részt 
venni. 
 
 
4.Szabadidős programok szervezése, 
igény szerinti bővítése. 
Zöldterületek, közparkok tervszerű 
felújítása. 

Fogyatékkal 
élők 

1.Fogyatékossággal élő emberek 
nyilvántartásának hiánya 
 
2.Közösségfejlesztő programok hiánya 
 
 
 
3.Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, az akadálymentes környezet 
aránya nem 100 %-os. 

1.Adatbázis kialakítása 
 
 
2.Városi rendezvények szervezése a 
fogyatékkal élők aktív részvételével  
 
 
3.Fizikai környezetben található 
akadályok megszüntetése, információs 
és kommunikációs akadályok 
megszüntetése, lakókörnyezet 
akadálymentesítését szolgáló program. 
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A beavatkozások megvalósítói 
 

Célcsoport 
Következtetésben megjelölt  
beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  
aktorok és partnerek  
– kiemelve a felelőst 

Romák 
és/vagy 
mélyszegény-
ségben élők 

 
1.Magas az alacsony iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya 
 
 
 
 
2.A szegregátumokban élők magas 
munkanélküliségi aránya  
 
3.Esetleges a helyi közösségi 
szolidaritás (adományozás, önkéntes 
munka) 
 
4.Szegregátumokban jellemző a 
leromlott lakókörnyezet 

1.A településen működő általános iskolák, 
középiskola, illetve a fenntartók vezetői 
(KLIK, Miskolci Apostoli Exarchátus) 
 

2.Edelény Város Önkormányzata –
polgármester 
 
 

3.Esélyegyenlőségi Fórum, 8. pontban 
felsorolt szervezetek vezetői 
 
 
4.Edelény Város Önkormányzata 

Gyermekek 

1.Bölcsőde intézményi 
dokumentumaiban nem szerepel a 
felvétel során előnyben részesítendők 
köre 
 
2.Hiányoznak a 0–7 éves korúak 
speciális ellátási igényeire vonatkozó 
adatok 
 
3.Közösségi terek hiánya 
 
4.Kevés az iskola melletti és belüli 
támogató program 
 
 
 
 
 
5. Borsodi Általános Iskola udvara 
elhanyagolt állapotú 

1.Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetője 
 
 
2.Nevelési Tanácsadó vezetője, Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
3.Edelény Város Önkormányzata, Edelényi 
Szociális Szolgáltató Központ, Művelődési 
Ház, fiatalokkal foglalkozó civil 
szervezetek 
 
4.Edelény Város Önkormányzata, Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása, fiatalokkal 
foglalkozó civil szervezetek, Miskolci 
Apostoli Exarchátus, KLIK Edelényi 
Tankerülete, Munkaiskola Alapítvány, 
általános iskolák 
 
Edelény Város Önkormányzata, KLIK 
Edelényi Tankerülete 
 

Idősek 

1.Növekszik 55 év fölötti tartós 
munkanélküliek aránya 
 
 
2.Rendkívül kevés időskorú részesül 
nappali ellátásban a településen 
 
 
3.Generációs programok szervezése 

 
1. Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási 
Osztály, Edelény Város Önkormányzata 
 
 
2.Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
 
 
3.Művelődési Központ, Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ, köznevelési 
intézmények vezetői 
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Nők 

1. 180 napnál régebben regisztrált, 
alacsony iskolai végzettségű 
munkanélküli nők számának magas 
aránya. 
 
 
2.Családon belüli erőszak jelenléte a 
településen 
 
3.Nők alacsony részvételi aránya a 
foglalkoztatási programokban 
 
4.A magányérzet kialakulásával az anya 
mentális állapotának romlása. 
 

1. Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási 
Osztály, Edelény Város Önkormányzata 
 
 
 
 
2.Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, 
civil szervezetek 
 
3. Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási 
Osztály, Edelény Város Önkormányzata 
 
4.Edelény Város Önkormányzata, Edelényi 
Szociális Szolgáltató Központ, Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása 

Fogyatékkal 
élők 

 
1.Fogyatékossággal élő emberek 
nyilvántartásának hiánya 
 
 
 
 
 
 
 
2.Közösségfejlesztő programok hiánya 
 
 
 
3.Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 
sportprogramokhoz való hozzáférés 
lehetőségei, az akadálymentes környezet 
aránya nem 100 %-os. 

1.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat Fogyatékosok Otthona 
vezetője, 
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete Edelényi Csoportjának vezetője, 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzője 
Edelényi Járási Hivatal vezetője 
 
 
2.Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár 
és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
vezetője 
Általános iskolák és óvodák vezetői 
 
3.Edelény Város Önkormányzata 
 
 

Jövőképünk 

Edelény Város Önkormányzata legfontosabb célja a településen élők jólétének biztosítása, 
életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 
szolidaritást, 

• kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett célcsoportokra, 
• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
 
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romákat nem éri hátrányos megkülönböztetés.  
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők mindegyikéhez eljussanak az önkormányzat 
által biztosított szociális ellátások és szolgáltatások.  
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek mindenek felett álló érdekeinek biztosítását.  
Folyamatosan odafigyelünk az idősek által felvetett problémák kezelésére.  
Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a nők és férfiak közötti különbségek soha nem képezhetik a 
hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) alapját.  
Különös figyelmet fordítunk, hogy a fogyatékkal élők hozzájussanak a közérdekű, valamint a 
jogaik gyakorlásához szükséges információhoz. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 
1/1 

Intézkedés címe: Felnőttképzési program 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Magas az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Csökkenteni kell a 8 általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkezők arányát a településen 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Felnőttképzési program megszervezése 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, mint kezdeményező fél 

Partnerek 
Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály, általános iskolák, 
KLIK 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Képzések beindítása: 2014/2015- tanévtől 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Általános iskolai bizonyítványt szerzettek száma. 
Folyamatosan fenntartandó. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Motiváció hiánya, nagyarányú lemorzsolódás, iskolai végzettség 
megszerzésével nem javul az elhelyezkedés lehetősége.  
Forráshiány. 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, humánerőforrás 
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1/2 

Intézkedés címe: Szegregátumban élők hatékony bevonása a közfoglalkoztatásba 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szegregátumokban élők magas munkanélküliségi aránya 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Közfoglalkoztatás rendszerének fenntartása.  
A foglalkoztatás biztosítása. Munkanélküliek számának 
csökkentése.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Legalább évente két 6 vagy 8 órás foglalkoztatási program. 
Költségvetésben biztosítani kell az önrészt.  
Pályázat benyújtása az Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási 
Osztályhoz.  

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási Osztály, intézmények, 
gazdasági társaságok.  
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati kiírás szerint  

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

A közfoglalkoztatásba bevont személyek száma. Megvalósulás 
esetén folyamatosan.  
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Forrás és pályázati hiány.  
Pályázatokon való eredményes szereplés. 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében.  
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1/3 

Intézkedés címe: Helyi közösségi szolidaritás erősítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Esetleges a helyi közösségi szolidaritás (adományozás, önkéntes 
munka) 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és hosszú 
távú időegységekre 
bontásban 

Rendszeres együttműködés alakul ki a közösségi szolidaritási 
tevékenységben résztvevő szervezetek között. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

A közösségi szolidaritásban részt vevő szervezetek felkutatása, 
együttműködésük elősegítése. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, jegyző, Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Igazgatási és Szociális Osztályának vezetője 

Partnerek 
Köznevelési, közművelődési, szociális intézmények, egyházak, civil 
szervezetek. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Partnerek, szervezetek beazonosítása: 2013. december 31. 
2014. évtől 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Rendszeres együttműködés, évente legalább kettő alkalommal a 
partnerek megbeszélést tartanak.  
Az együttműködés hatására évente legalább 2 jótékonysági, 
adományozási program lebonyolítása.  
Az megbeszélések, programok dokumentálása megtörténik. 
Folyamatosan fenntartandó 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi és humánerőforrás hiánya. 
Pályázatokon való részvétel, támogatók bevonása. 

Szükséges erőforrások Anyagi erőforrás, személyi és tárgyi feltételek. 
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1/4 

Intézkedés címe: Városrészközpontok fejlesztése   

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Szegregátumokban jellemző a leromlott lakókörnyezet 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és hosszú 
távú időegységekre 
bontásban 

A városban élők komfort érzetének, életminőségének javítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

A megkezdett járda és útfelújítások, építések folytatása kiemelt 
figyelmet fordítva a külső városrészekre is. 
Közösségi terek, parkok kialakítása. 
Közműfejlesztés (gáz, szennyvíz) a még hiányos területeken. 

Résztvevők és 
felelős 

Polgármester, Edelény Város Önkormányzata 

Partnerek 
Közműcégek, Borsodi Közszolgáltató Kft, Edelényi Járási Hivatal 
Foglakoztatási Osztály, Pályázatkiíró hatóság 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati lehetőségek szerint. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Megépített járda, útszakasz hossza, létrejött közösségi terek száma, 
megépült közművezeték hossza, a szolgáltatásba bekapcsolt 
háztartások száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Forráshiány. 
Pályázatokon való eredményes részvétel. 

Szükséges erőforrások 
Pályázati forrás, önkormányzati költségvetés, közösségi szolidaritási 
tevékenység. 
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 
2/1 

Intézkedés címe: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési 
szabályzatának kiegészítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Bölcsőde intézményi dokumentumaiban nem szerepel a felvétel 
során előnyben részesítendők köre 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Egyértelműen szabályozott lesz a bölcsődei felvétel rendje. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Az intézmény SzMSz-ének módosítása. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde, intézményvezető 

Partnerek Edelény Város Önkormányzata 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Okirat kiegészítése: 2013. december 31. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Nő a bölcsődébe felvett hátrányos helyzetű gyermekek száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Nincs. 

Szükséges erőforrások -- 
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2/2 

Intézkedés címe: Adatgyűjtés 0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire 
vonatkozóan 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Hiányoznak a 0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó 
adatok 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatok 
összegyűjtése a szükséges beavatkozások megtervezéséhez. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Adatgyűjtés  

Résztvevők és 
felelős 

Edelény város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek Nevelési Tanácsadó 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013. december 31. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Adatbázis megléte. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Adatforrás hiánya. 
Hiányos adatok. 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás. 
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2/3 

Intézkedés címe: Közösségi terek létrehozása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Közösségi terek hiánya 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Csökken a szabadidejüket céltalanul eltöltő fiatalok száma. 
Szegregált lakókörnyezetből fakadó hátrányok csökkentése. 
Szülők és közintézmények együttműködésének erősítése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Közösségi Ház, Biztos Kezdet Ház, Kamaszkuckó, Fiatalok klubja 
létrehozása. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ, Művelődési Központ,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati kiírás, elnyert pályázat szerint. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Résztvevők, programok száma. 
Program ideje alatt. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Forrás- és humánerőforrás hiánya. 
Pályázatokon való eredményes részvétel. 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, önkormányzati költségvetés 
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2/4 

Intézkedés címe: Iskolai és iskolán kívüli támogató programok szervezése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Kevés az iskola melletti és belüli támogató program 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Társadalmi integráció elősegítése, a szegénység, a hátrányos helyzet 
miatti különbségek mérséklése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Tanoda szervezése a településen 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázat szerint 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Megvalósult programok száma. 
Résztvevő gyermekek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi- és humánerőforrás hiánya 
Pályázaton való eredményes szereplés. 

Szükséges erőforrások Pályázati támogatás 
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2/5 

Intézkedés címe: Borsodi Általános Iskola udvarának fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Borsodi Általános Iskola udvara elhanyagolt állapotú 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Parkosítás. 
Sportudvar kialakítása 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Parkosítás során fásítás, ülőpadok kihelyezése, közlekedő utak, 
rendezvénytér kiépítése. 
Burkolt, többfunkciós sportpálya építése. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek KLIK, általános iskola 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati lehetőség szerint. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Kialakított, parkosított terület m2. 
Megépített többfunkciós sportpálya. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Forráshiány. 
Pályázat, közösségi szolidaritás bevonása 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, önkormányzati KLIK költségvetés 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 
3/1 

Intézkedés címe: 55 év fölötti, tartós munkanélküliek hatékony bevonása a 
közfoglalkoztatásba 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Növekszik 55 év fölötti tartós munkanélküliek aránya 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Közfoglalkoztatás rendszerének fenntartása.  
A foglalkoztatás biztosítása. Munkanélküliek számának 
csökkentése.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Legalább évente két 6 vagy 8 órás foglalkoztatási program. 
Költségvetésben biztosítani kell az önrészt.  
Pályázat benyújtása az Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási 
Osztályhoz.  

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási Osztály, intézmények, 
gazdasági társaságok.  
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati kiírás szerint  

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

A közfoglalkoztatásba bevont személyek száma. Megvalósulás 
esetén folyamatosan.  
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Forrás és pályázati hiány.  
 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében.  
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3/2 

Intézkedés címe: Időskorúak nappali ellátásának fejlesztése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Rendkívül kevés időskorú részesül nappali ellátásban a településen 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Minél több nappali ellátást igénylő időskorú számára biztosítani az 
ellátást. 
Magány felszámolása, az idősek életminőségének javítása. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Időskorúak nappali ellátásának bővítése. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzat, polgármester 

Partnerek Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati forrástól, támogatástól függően. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Nappali ellátásban résztvevő nyugdíjasok számának növekedése. 
Támogatástól függően tartható fenn. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyag- és humánerőforrás hiánya. 
Pályázati eszközök igénybe vétele, humánerőforrás fejlesztő 
programok kezdeményezése 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében, pályázati forrás, támogatás 
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3/3 

Intézkedés címe: Nemzedékek közötti kapcsolat erősítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Generációs programok szervezése 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Magány felszámolása, az idősek életminőségének javítása, 
korosztályok párbeszéde. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Olyan programok, események szervezése, amelyen az idősebb és a 
fiatalabb korosztályok együtt, egymással tevékenyen 
együttműködve vesznek részt. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Művelődési Központ, Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, 
köznevelési intézmények, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatosan az egész év során 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

A programok és résztvevők száma. 
Folyamatosan. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi- és humánerőforrás hiánya. 
Pályázaton való részvétel, közösségi szolidaritás 

Szükséges erőforrások 
Pályázati források, intézményi források, humánerőforrás, közösségi 
szolidaritás 
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A nők helyzete, esélyegyenlősége 
4/1 

Intézkedés címe: A nők hatékony bevonása a közfoglalkoztatásba. 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

180 napnál régebben regisztrált, alacsony iskolai végzettségű 
munkanélküli nők számának magas aránya. 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Közfoglalkoztatás rendszerének fenntartása.  
A foglalkoztatás biztosítása. Munkanélküliek számának 
csökkentése.  

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Legalább évente két 6 vagy 8 órás foglalkoztatási program. 
Költségvetésben biztosítani kell az önrészt.  
Pályázat benyújtása az Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási 
Osztályhoz.  

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási Osztály, intézmények, 
gazdasági társaságok.  
 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati kiírás szerint  

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Beadott pályázatok száma. A közfoglalkoztatásba bevont személyek 
száma. Megvalósulás esetén folyamatosan.  
 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Forrás és pályázati hiány.  
Pályázatokon való eredményes szereplés. 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében.  
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4/2 

Intézkedés címe: A nők kiszolgáltatottságának csökkentése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Családon belüli erőszak jelenléte a településen 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és hosszú 
távú időegységekre 
bontásban 

Javuljon a nők érdekérvényesítő képesség, ismereteik bővüljenek. 
Csökkenjen az áldozatok száma. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Előadások, tanácsadások megszervezése, tájékoztató anyagok 
készítése. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulása, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatosan. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Előadásokon, tanácsadásokon résztvevők száma. 
Folyamatosan fenntartandó. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi- és humánerőforrások hiánya. 
Pályázatokon való eredményes szereplés. 

Szükséges erőforrások 
Önkormányzat költségvetésében, pályázati forrás igénybe vétele, 
humánerőforrás. 
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4/3 

Intézkedés címe: Nők foglalkoztatásának növelése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Nők alacsony részvételi aránya a foglalkoztatási programokban 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Növelni a nők foglalkoztatását a településen. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Speciálisan nők számara szervezett foglalkoztatási programok 
beindítása. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Edelényi Járási Hivatal Foglakoztatási Osztály, Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulása 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati kiírástól, lehetőségtől függően. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Megvalósult programok száma, foglalkoztatott nők száma. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Anyagi- és humánerőforrások hiánya. 
Pályázati forrás igénybevétele. 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetése, pályázati forrás, humánerőforrás 
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4/4 

Intézkedés címe: Magányérzet csökkentése kisgyermekes anyák körében 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A magányérzet kialakulásával az anya mentális állapotának romlása. 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Magányból való kiszakadás elősegítése. 
Szülők és közintézmények együttműködésének erősítése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Közösségi Ház, Biztos Kezdet Ház létrehozása,kisgyermekesek 
számára rendszeres közösségi foglalkozások szervezése. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ, Művelődési Központ,  

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Pályázati kiírás, elnyert pályázat szerint. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Résztvevők, programok száma. 
Program ideje alatt. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Forrás- és humánerőforrás hiánya. 
Pályázatokon való eredményes részvétel. 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, önkormányzati költségvetés 
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Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 
5/1 

Intézkedés címe: Fogyatékossággal élők létszámának felmérése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Fogyatékossággal élő emberek nyilvántartásának hiánya 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Felderíteni a településen lakó, fogyatékossággal élők létszámát. 
Fogyatékosság típusainak felderítése, a fogyatékossággal élők 
számára előnyös intézkedések megtervezéséhez. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Adatbázis kialakítása. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, alpolgármester 

Partnerek 
Nevelési Tanácsadó, fogyatékossággal élőket képviselő civil 
szervezetek. 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Adatbázis kialakítása: 2014.06.30. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Meglévő adatbázis. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Adathiány, jogszabályi korlátok. 
Adattal rendelkező szervezetek felderítése, jogszabálymódosítás 
kezdeményezése. 

Szükséges erőforrások Humánerőforrás. 
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5/2 

Intézkedés címe: Fogyatékossággal élők részvétele közösségi programokban 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Közösségfejlesztő programok hiánya 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Fogyatékossággal élők vegyenek részt a közösségi életben, 
csökkenjen az elzártság.  
A fogyatékos emberek iránti érdeklődés, elfogadás vagy befogadás 
és figyelem növelése, javítása. 
 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Fogyatékossággal élők tevékeny részvétele a közösségi 
programokban. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek Művelődési Központ, Edelényi Fogyatékosok Otthona 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

2013.12.31., illetve folyamatosan. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Fogyatékossággal élők részvételének száma a városi ünnepségeken, 
rendezvényeken. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi forrás hiánya miatt elmaradnak a programok. 
Pályázati forrás felkutatása. 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetés, humánerőforrás. 
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5/3 

Intézkedés címe: Akadálymentesítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való 
hozzáférés lehetőségei, az akadálymentes környezet aránya nem 100 
%-os. 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Az önkormányzati fenntartású, működtetésű közintézmények teljes 
akadálymentesítése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Akadálymentesítés áttekintése, cselekvési terv készítése, 
megvalósítás. 

Résztvevők és 
felelős 

Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek közintézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Folyamatosan. 

Eredményességi mutatók 
és annak dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javulása. 
Akadálymentesített közintézmények, utak aránya 
Folyamatosan fenntartandó, bővítendő. 

Kockázatok  
és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi forráshiány. 
Pályázati forrás bevonása. 

Szükséges erőforrások Önkormányzati költségvetés, pályázati forrás, humánerőforrás. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 
 

 A B C D E F G H I J 

Intézke- 
dés 

sorszám
a 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A 
helyzetelemzés 
következtetése

iben feltárt 
esélyegyenlősé

gi probléma 
megnevezése 

Az 
intézkedéssel 
elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 
összhangja 

egyéb 
stratégiai 

dokumentumo
kkal 

Az intézkedés 
tartalma 

Az intézkedés 
felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításá
nak határideje 

Az intézkedés 
eredményesség

ét mérő 
indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításá
hoz szükséges 
erőforrások  

(humán, 
pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 
fenntarthatósá

ga 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Felnőttképzési 
program 

Magas az 
alacsony 
iskolai 
végzettséggel 
rendelkezők 
aránya 

Csökkenteni 
kell a 8 
általános 
iskolai 
végzettséggel 
nem 
rendelkezők 
arányát a 
településen 

Integrált 
Városfejlesz-   
tési Stratégia 
(IVS), 
Gazdasági 
Program 

Felnőttképzési 
program 
megszervezése 

Polgármester Képzés 
beindítása 
2014/15. 
tanévtől 

Általános 
iskolai 
bizonyítványt 
szerzettek 
száma. 
 

Pályázati 
forrás, 
humánerőforrá
s 

Folyamatosan 
fenntartandó 

2 Szegregátumban 
élők hatékony 
bevonása a 
közfoglalkoztatásba 

A 
szegregátumok
ban élők 
magas 
munkanélkülis
égi aránya 

Közfoglalkozt
atás 
rendszerének 
fenntartása.  
A 
foglalkoztatás 
biztosítása. 
Munkanélkülie
k számának 
csökkentése. 

IVS Legalább 
évente két 6 
vagy 8 órás 
foglalkoztatási 
program. 

Polgármester Pályázati 
kiírás szerint 

A 
közfoglalkozta
tásba bevont 
személyek 
száma. 

Pályázati 
forrás, 
humánerőforrá
s 

Folyamatosan 
fenntartandó 

3 Helyi közösségi 
szolidaritás erősítés 

Esetleges a 
helyi 
közösségi 
szolidaritás 
(adományozás, 
önkéntes 
munka) 

Rendszeres 
együttműködés 
alakul ki a 
közösségi 
szolidaritási 
tevékenységbe
n résztvevő 
szervezetek 
között. 

IVS A közösségi 
szolidaritásban 
részt vevő 
szervezetek 
felkutatása, 
együttműködés
ük elősegítése. 

Polgármester Partnerek, 
szervezetek 
beazonosítása: 
2013. 
december 31. 
Összehangolt 
együttműködés
: 2014-től 

Rendszeres 
együttműködés
, évente 
legalább kettő 
alkalommal a 
partnerek 
megbeszélést 
tartanak.  
Az 
együttműködés 
hatására 

Személyi és 
tárgyi 
feltételek 

Folyamatosan 
fenntartandó 
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évente 
legalább 2 
jótékonysági, 
adományozási 
program 
lebonyolítása.  
 

4. Városrészközponto
k fejlesztése   

Szegregátumo
kban jellemző 
a leromlott 
lakókörnyezet 

A városban 
élők komfort 
érzetének, 
életminőségén
ek javítása. 

Gazdasági 
Program, 
Településfej-
lesztési 
Stratégia, IVS 

A megkezdett 
járda és 
útfelújítások, 
építések 
folytatása 
kiemelt 
figyelmet 
fordítva a 
külső 
városrészekre 
is. 
Közösségi 
terek, parkok 
kialakítása. 
Közműfejleszt
és (gáz, 
szennyvíz) a 
még hiányos 
területeken. 

Polgármester Pályázati 
lehetőségek 
szerint. 

Megépített 
járda, 
útszakasz 
hossza, 
létrejött 
közösségi 
terek száma, 
megépült 
közművezeték 
hossza, a 
szolgáltatásba 
bekapcsolt 
háztartások 
száma. 

Pályázati 
forrás, 
önkormányzati 
költségvetés, 
közösségi 
szolidaritási 
tevékenység. 

Pályázattól 
függően. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
 
1. Edelényi Mátyás 

Óvoda és Bölcsőde 
Szervezeti és 
Működési 
szabályzatának 
kiegészítése 

Bölcsőde 
intézményi 
dokumentumai
ban nem 
szerepel a 
felvétel során 
előnyben 
részesítendők 
köre 

Egyértelműen 
szabályozott 
lesz a 
bölcsődei 
felvétel rendje. 

Pedagógiai 
Program, 
Intézmény 
Szervezeti és 
Működési 
Szabályzata 

Az intézményi 
SzMSz 
módosításának 
jóváhagyása 

Intézményveze
tő, képviselő-
testület 

2013.12.31. Nő a 
bölcsődébe 
felvett 
hátrányos 
helyzetű 
gyermekek 
száma. 

Humánerőforr
ás 

Folyamatosan 
fenntartandó 

2. Adatgyűjtés 0–7 
éves korúak 
speciális ellátási 
igényeire 
vonatkozóan 

Hiányoznak a 
0–7 éves 
korúak 
speciális 
ellátási 

0–7 éves 
korúak 
speciális 
ellátási 
igényeire 

 Adatgyűjtés Polgármester 2013.12.31. Adatbázis 
megléte. 

Humánerőforr
ás. 

Folyamatosan 
fenntartandó 
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igényeire 
vonatkozó 
adatok 

vonatkozó 
adatok 
összegyűjtése 
a szükséges 
beavatkozások 
megtervezéséh
ez. 

3. Közösségi terek 
létrehozása 

Közösségi 
terek hiánya 

Csökken a 
szabadidejüket 
céltalanul 
eltöltő fiatalok 
száma. 
Szegregált 
lakókörnyezet
ből fakadó 
hátrányok 
csökkentése. 
Szülők és 
közintézménye
k 
együttműködés
ének erősítése. 

IVS, 
Gazdasági 
Program 

Közösségi 
Ház, Biztos 
Kezdet Ház, 
Kamaszkuckó, 
Fiatalok klubja 
létrehozása. 

Polgármester Pályázati 
kiírás, elnyert 
pályázat 
szerint. 

Programok, 
programokon 
résztvevők 
száma. 
 

Pályázati 
forrás, 
önkormányzati 
költségvetés, 
humánerőforrá
s 

Pályázat 
megvalósításá
nak időtartama 
alatt. 

4. Iskolai és iskolán 
kívüli támogató 
programok 
szervezése 

Kevés az 
iskola melletti 
és belüli 
támogató 
program 

Társadalmi 
integráció 
elősegítése, a 
szegénység, a 
hátrányos 
helyzet miatti 
különbségek 
mérséklése. 

IVS Tanoda 
szervezése a 
településen 

Polgármester Pályázati 
kiírás, elnyert 
pályázat 
szerint. 

Megvalósult 
programok 
száma. 
Résztvevő 
gyermekek 
száma. 

Pályázati 
forrás, 
humánerőforrá
s 

Pályázat 
megvalósításá
nak időtartama 
alatt. 

5. Borsodi Általános 
Iskola udvarának 
fejlesztése 

Borsodi 
Általános 
Iskola udvara 
elhanyagolt 
állapotú 

Parkosítás. 
Sportudvar 
kialakítása. 

IVS, 
Gazdasági 
Program 

Parkosítás 
során fásítás, 
ülőpadok 
kihelyezése, 
közlekedő 
utak, 
rendezvénytér 
kiépítése. 
Burkolt, 
többfunkciós 
sportpálya 
építése. 
 

Polgármester Pályázati 
lehetőség 
szerint. 

Kialakított, 
parkosított 
terület m2. 
Megépített 
többfunkciós 
sportpálya. 

Pályázati 
forrás, 
önkormányzati
, KLIK 
költségvetés 

Folyamatosan 
fenntartandó 
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III. A n ők esélyegyenlősége 
 
1. A nők hatékony 

bevonása a 
közfoglalkoztatásba
. 

180 napnál 
régebben 
regisztrált, 
alacsony 
iskolai 
végzettségű 
munkanélküli 
nők számának 
magas aránya. 

Közfoglalkozt
atás 
rendszerének 
fenntartása.  
A 
foglalkoztatás 
biztosítása. 
Munkanélkülie
k számának 
csökkentése. 

IVS Legalább 
évente két 6 
vagy 8 órás 
foglalkoztatási 
program. 
Költségvetésbe
n biztosítani 
kell az önrészt.  
Pályázat 
benyújtása az 
Edelényi Járási 
Hivatal 
Foglakoztatási 
Osztályhoz. 
 

Polgármester Pályázati 
lehetőség 
szerint. 

Beadott 
pályázatok 
száma. A 
közfoglalkozta
tásba bevont 
személyek 
száma.  

Pályázati 
forrás, 
Önkormányzat 
költségvetéséb
en. 

Megvalósulás 
esetén 
folyamatosan.  
 

2. A nők 
kiszolgáltatottságán
ak csökkentése 

Családon 
belüli erőszak 
jelenléte a 
településen. 

Javuljon a nők 
érdekérvényesí
tő képesség, 
ismereteik 
bővüljenek. 
Csökkenjen az 
áldozatok 
száma. 
 

IVS Előadások, 
tanácsadások 
megszervezése
, tájékoztató 
anyagok 
készítése. 

Polgármester, 
szociális 
intézmény 
vezetője 

Pályázati 
lehetőségtől 
függően, 
ill.folyamatosa
n. 

Előadásokon, 
tanácsadásoko
n résztvevők 
száma. 
 

Önkormányzat 
költségvetéséb
en, pályázati 
forrás igénybe 
vétele, 
humánerőforrá
s. 

Folyamatosan. 

3. Nők 
foglalkoztatásának 
növelése 

Nők alacsony 
részvételi 
aránya a 
foglalkoztatási 
programokban 

Növelni a nők 
foglalkoztatásá
t a településen. 

IVS Speciálisan 
nők számara 
szervezett 
foglalkoztatási 
programok 
beindítása. 
 
 

Polgármester Pályázati 
kiírástól, 
lehetőségtől 
függően. 

Megvalósult 
programok 
száma, 
foglalkoztatott 
nők száma. 

Önkormányzat 
költségvetése, 
pályázati 
forrás, 
humánerőforrá
s. 

Pályázat 
megvalósításá
nak időtartama 
alatt. 

4. Magányérzet 
csökkentése 
kisgyermekes 
anyák körében 

A magányérzet 
kialakulásával 
az anya 
mentális 
állapotának 
romlása. 

Magányból 
való 
kiszakadás 
elősegítése. 
Szülők és 
közintézménye
k 
együttműködés

 Közösségi 
Ház, Biztos 
Kezdet Ház 
létrehozása, 
kisgyermekese
k számára 
rendszeres 
közösségi 

Polgármester, 
szociális 
intézményveze
tője 

Pályázati 
kiírástól, 
lehetőségtől 
függően. 

Résztvevők, 
programok 
száma. 
Program ideje 
alatt. 

Pályázati 
forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 

Pályázat 
megvalósításá
nak időtartama 
alatt, illetve 
folyamatosan 
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ének erősítése. foglalkozások 
szervezése. 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
 
1. 55 év fölötti, tartós 

munkanélküliek 
hatékony bevonása 
a 
közfoglalkoztatásba 

Növekszik 55 
év fölötti tartós 
munkanélkülie
k aránya 

Közfoglalkozt
atás 
rendszerének 
fenntartása.  
A 
foglalkoztatás 
biztosítása. 
Munkanélkülie
k számának 
csökkentése.  

IVS Legalább 
évente két 6 
vagy 8 órás 
foglalkoztatási 
program. 
Költségvetésbe
n biztosítani 
kell az önrészt.  
Pályázat 
benyújtása az 
Edelényi Járási 
Hivatal 
Foglakoztatási 
Osztályhoz. 
 

Polgármester Pályázati 
kiírástól, 
lehetőségtől 
függően. 

Beadott 
pályázatok 
száma. A 
közfoglalkozta
tásba bevont 
személyek 
száma. 

Pályázati 
forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 

Pályázat 
megvalósításá
nak időtartama 
alatt. 

2. Időskorúak nappali 
ellátásának 
fejlesztése 

Rendkívül 
kevés időskorú 
részesül 
nappali 
ellátásban a 
településen. 

Minél több 
nappali ellátást 
igénylő 
időskorú 
számára 
biztosítani az 
ellátást. 
Magány 
felszámolása, 
az idősek 
életminőségén
ek javítása. 
 
 

IVS Időskorúak 
nappali 
ellátásának 
bővítése. 

Polgármester, 
szociális 
intézményveze
tője 

Pályázati 
forrástól, 
támogatástól 
függően. 

Nappali 
ellátásban 
résztvevő 
nyugdíjasok 
számának 
növekedése. 
 

Pályázati 
forrás, 
önkormányzati 
költségvetés 

Pályázat 
megvalósításá
nak időtartama 
alatt. 

3. Nemzedékek 
közötti kapcsolat 
erősítése 

Generációs 
programok 
szervezése 

Magány 
felszámolása, 
az idősek 
életminőségén
ek javítása, 
korosztályok 
párbeszéde. 

Gazdasági 
Program 

Olyan 
programok, 
események 
szervezése, 
amelyen az 
idősebb és a 
fiatalabb 
korosztályok 
együtt, 

Polgármester, 
szociális 
intézményveze
tője, 
művelődési 
központ 
vezetője 

Folyamatosan A programok 
és résztvevők 
száma. 
 

Pályázati 
források, 
intézményi 
források, 
humánerőforrá
s, közösségi 
szolidaritás 

Folyamatosan 
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egymással 
tevékenyen 
együttműködv
e vesznek 
részt. 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Fogyatékossággal 
élők létszámának 
felmérése 

Fogyatékosság
gal élő 
emberek 
nyilvántartásán
ak hiánya. 

Felderíteni a 
településen 
lakó, 
fogyatékosság
gal élők 
létszámát. 
Fogyatékosság 
típusainak 
felderítése, a 
fogyatékosság
gal élők 
számára 
előnyös 
intézkedések 
megtervezéséh
ez. 

IVS Adatbázis 
kialakítása. 

Polgármester 2014.06.30. Meglévő 
adatbázis. 

Humánerőforr
ás. 

Folyamatosan 

2. Fogyatékossággal 
élők részvétele 
közösségi 
programokban 

Közösségfejles
ztő programok 
hiánya 

Fogyatékosság
gal élők 
vegyenek részt 
a közösségi 
életben, 
csökkenjen az 
elzártság.  
A fogyatékos 
emberek iránti 
érdeklődés, 
elfogadás vagy 
befogadás és 
figyelem 
növelése, 
javítása. 
 

IVS Fogyatékosság
gal élők 
tevékeny 
részvétele a 
közösségi 
programokban. 

Polgármester, 
művelődési 
központ 
vezetője 

Folyamatosan 

Fogyatékosság
gal élők 
részvétele a 
városi 
ünnepségeken, 
rendezvényeke
n. 

Önkormányzat 
költségvetés, 
humánerőforrá
s. 

Folyamatosan 

3. Akadálymentesítés Közszolgáltatá
sokhoz, 
kulturális és 
sportprogramo
khoz való 

Az 
önkormányzati 
fenntartású, 
működtetésű 
közintézménye

IVS, 
Gazdasági 
Program 

Akadálymente
sítés 
áttekintése, 
cselekvési terv 
készítése, 

Polgármester 2013.12.31., 
illetve 
folyamatosan 

A 
közszolgáltatás
okhoz való 
hozzáférés 
javulása. 

Önkormányzat
i költségvetés, 
pályázati 
forrás, 
humánerőforrá

Folyamatosan 
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hozzáférés 
lehetőségei, az 
akadálymentes 
környezet 
aránya nem 
100 %-os. 

k teljes 
akadálymentes
ítése. 

megvalósítás. Akadálymente
sített 
közintézménye
k, utak aránya 
Folyamatosan 
fenntartandó, 
bővítendő. 

s. 

 



3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 
településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 
során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  
 
Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 
elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 
szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 
iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 
vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 
részletes leírásra kerültek.  
 
Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 
Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű 
akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  
 
Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és 
az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 
garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  
 
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 
maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 
Fórumot hozunk létre, amiben a fenntartó képviselői, felelősei mellett az érintett önkormányzati 
intézmények képviselői, valamint a bevont partnerek képviselői vesznek részt. 
 
A HEP Fórum feladatai: 
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres 
tájékoztatása, 
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések 
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új 
beavatkozások meghatározása 
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-
testületi döntésre 
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 
aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 
megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak 
is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az 
Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 
 

 
 
 
A HEP Fórum működése: 
 
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb 
munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít 
a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott 
munkacsoportok beszámolóinak alapján. 
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Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános 
fórumot hívunk össze.  
 
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, 
valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.  
 
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért 
eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és 
az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 
 
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes 
adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi 
média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek 
különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek 
támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi 
környezet kialakítása érdekében. 
 

Kötelezettségek és felelősség 

 
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 
támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek 

számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek 

dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton 

megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, 

vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni  
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 
összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 
- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns 
légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket 
bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 
megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 
érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást 
nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen 
az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges 
továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a 
települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív 
szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.) 

Érvényesülés, módosítás 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat során 
kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér 
a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a 
beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak 
érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 
napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges 
intézkedésekre. 
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 
személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 
szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról. 
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, 
illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 
megvalósításához. 

4. Elfogadás módja és dátuma 
 
I. Edelény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 
megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 
 
II. Ezt követően Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és …../2013. (……)  határozatával elfogadta. 
 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
…………………………………                             …………………………………    

jegyző                       polgármester   
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Edelény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 
 
 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
 
          Partner aláírás 
Edelény, 2015. ………………………          

P.H. 
          Partner aláírás 



HEP elkészítési jegyzék2 
 

NÉV3 HEP részei4 Aláírás5 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Edelényi Mátyás Óvoda és 
Bölcsőde 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Oltalom Tagóvoda R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Új Esély Oktatási Központ R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Borsodi Általános Iskola R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Szent Miklós Görögkatolikus 
Általános Iskola, Óvoda és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Szent János Görögkatolikus 
Gimnázium és Szakképző Iskola 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Szent János Görögkatolikus 
Gimnázium és Szakképző Iskola 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Edelényi Szociális Szolgáltató 
Központ 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Művelődési Központ, Könyvtár 
és Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

                                                 
2
 Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum 

3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
 A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, 

ellenezte.  

R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
 Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

B-A-Z. Megyei Kormányhivatal 
Edelényi Járási Hivatala  

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulása 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

 
 



 
 

8./ Napirendi pont tárgya: 
 
IV. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 170./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
163/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  IV. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó 

szerződések jóváhagyásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: 
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 

 
1. Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti, IV. számú felnőtt 

háziorvosi körzet (ágazati azonosító: 05 009 1194) feladatainak 
ellátására szóló előszerződést a határozat 1. melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
2. Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti, IV. számú felnőtt 

háziorvosi körzet (ágazati azonosító: 05 009 1194) feladatainak 
ellátására szóló feladat-ellátási szerződést a határozat 2. melléklete 
szerint jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előszerződés és a 

feladat-ellátási szerződés aláírására, valamint arra, hogy a 
szerződéseket kiegészítse a feladatot ellátó orvos személyes adataival, 
illetve a nem érdemi módosításokat a szerződések szövegében azok 
aláírását megelőzően elvégezze. 
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4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dr. Gyurjács 
Dénes Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel a feladat-ellátási szerződést az 
ellátás folyamatosságának biztosításával közös megegyezéssel 
felbontsa. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal,  
     3. pont: 2015.11.30.  
     4. pont: 2015.12.31. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: érintett egészségügyi szolgáltatók, osztályok 

 
 

1. melléklet a 163/2015. (XI.26.) határozathoz 
 

E L Ő S Z E R Z Ő D É S 
háziorvosi területi ellátási kötelezettség vállalására 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 Edelény, 
István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó, 
 
másrészről Dr. Hajdú József (születési hely, idő: ……………………….. anyja neve: ……………………., 
………………………….szám alatti lakos, továbbiakban Megbízott  
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megbízott vállalja az Edelény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, IV. számú felnőtt háziorvosi 
körzetben (ágazati azonosító: 05 009 1194) a területi ellátási kötelezettséget, az önkormányzat 
pedig a jogszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén hozzájárul a háziorvosi körzet praxisának 
vállalkozásban történő ellátásához.  
 

2. A végleges feladat-ellátási szerződés időtartama várhatóan 2016. január 1. napjától határozatlan 
időre, de legalább öt évre szól. 

 
3. A háziorvosi tevékenység teljesítésének helye: Edelény, Deák F. út 6. szám alatti háziorvosi rendelő. 

 
4. A rendelés idejét a végleges feladat-ellátási szerződés tartalmazza. 

 
5. Megbízott köteles a IV. számú felnőtt háziorvosi körzetre működtetési engedélyt kérni. 

Ezt követően kerülhet sor a végleges feladat-ellátási szerződés megkötésére. 
 

6. Jelen előszerződés az aláírás napjától hatályos, de az előszerződés megszűnik, ha a Szerződő felek 
feladat-ellátási szerződést kötnek. 
 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos társadalombiztosítási-, 
finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

 
Edelény, ………………… 
 
 
             Megbízott                                       Megbízó 
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2. melléklet a 163/2015. (XI.26.) határozathoz 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS 
(felnőtt háziorvosi tevékenységre) 

 
 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 3780 
Edelény, István király útja 52., adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban Megbízó 
 
másrészről Dr. Hajdú és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft. (3733 Kurityán, Kossuth Lajos 
út 75., adószám: ………………..) a továbbiakban Megbízott  
 
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízó által 3780 Edelény Deák Ferenc út 6. szám alatt 

működtetett, Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonában lévő ingatlanban található 
rendelőben területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi körzet működik. 
 

2. Megbízó jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat felnőtt háziorvosi 
tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott Edelény 
város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 
13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott IV. számú 
felnőtt háziorvosi körzetben lát el. 

 
3. A személyes ellátására kötelezett orvos: Dr. Hajdú József 

(születési hely, idő: ………………………….. anyja neve: …………………….) 3711 Szirmabesenyő, 
Mátyás Király utca 1. szám alatti lakos. 

 
4. A háziorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak módosítását 

Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-magyarországi Területi Hivatalával 
(továbbiakban: OEP) közvetlenül köti meg. A személyes ellátására kötelezett orvos a 
szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló 
orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal. 
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés aláírásával teljes 
egészében Megbízottra engedményezi. 

 
5. Megbízott vállalja, hogy az OEP-től a háziorvosi teendők ellátására rendelkezésre bocsátott 

összegből a háziorvosi ellátást a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 
biztosítja.  

 
6. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi feltételeit is. 
  Megbízott a távolléte idejére köteles a szakma szabályainak megfelelő helyettesítésről 

gondoskodni és felelős a helyettesítő személyért.  
 A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti a Koch Róbert Kórház 

és Rendelőintézet Igazgatóját és Edelény Városi Önkormányzat Jegyzőjét. 
  Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve a 

helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően jár el. 
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7. Megbízott a rendelő helyiség, a rendeléshez használt ingatlanrészek üzemeltetési, illetve a 
közüzemi költségeit az ingatlan mindenkori kezelőjével kötött külön megállapodás szerint 
téríti meg.  
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön megállapodás ezen 
szerződéssel együtt érvényes.  

 
8. Felek rögzítik, hogy a IV. számú felnőtt háziorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1 fő 

egészségügyi szakdolgozó vesz részt. 
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak megfelelő 
feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, megteremtése, a működési engedélyek 
beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése, statisztikai adatok szolgáltatása, illetve a 
működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott 
kötelezettsége, ennek költségei Megbízottat terhelik. 

 
9. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a felnőtt háziorvosi feladatokat a mindenkori 

szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon látja el, valamint betartja a 
térítésköteles ellátások díjára vonatkozó mindenkori jogszabályi előírásokat és azt ismerteti 
a lakossággal. 

 
10. Rendelési idő: 
 

  az ellátás megnevezése 
hétfő 8.00-12.00 rendelés 
kedd 8.00-10.00 

10.00-12.00 
rendelés 

Balajt kéthetente 
szerda 12.00-16.00 rendelés 

csütörtök 8.00-10.00 
10.00-12.00 

rendelés 
Abod kéthetente 

péntek 8.00-12.00 rendelés 
 

Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a megbízóval és 
az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek megállapodása alapján 
módosítható.  

 
11. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város polgármesterét a felnőtt 

háziorvosi feladatok ellátásáról szükség szerint írásban vagy szóban tájékoztatja. 
 

12. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről egymást 
kölcsönösen tájékoztatni.  

 
13. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá ha azt 

bármelyik fél felmondja. 
 

A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – felmondja, 
a) ha a háziorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 

ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre 
vonatkozó előírásokat, 

b) ha a háziorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely 
okból elveszti. 

 
Felmondási idő 6 hónap. 



 

 190  
 

 
14. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén Megbízó kártalanítási 

kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a Megbízott által 
a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A kártalanítás mértékét Megbízott és az 
érintett önkormányzat a körzetből kikerült betegek arányában állapítják meg a praxis folyó 
évi finanszírozására vetítve, az adott rész elcsatolását követő hónap 15. napjáig. 

  
15. Megbízott a szervezett központi orvosi ügyeletben (az ügyeletet működtető szolgáltatóval 

kötött megállapodás alapján) saját döntése szerint részt vehet. 
Amennyiben a központi ügyeleti ellátásban Megbízott nem vesz részt, az ügyelet kezdetéig 
készenlétet tart. 

 
16. A feladat-ellátási szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a szükséges 

működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási szerződés 
érvényességének napjától, de leghamarabb 2016. év január hó 01. napján lép hatályba.  

 
17. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 

társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg három 
eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
 
E d e l é n y, …………………….. 
 
 ……………………………………….        ………………………………… 
          Megbízó                 Megbízott 
 
 
 
Ellenjegyezte: 

……………………………………… 
 

Hitelesítés: 
 
 
Abod Község Önkormányzata  ……./2015. (…)  határozatával   …………………………… jóváhagyta. 
                  polgármester  
 
 
Balajt Község Önkormányzata  ……./2015. (…)  határozatával    ……………….………… jóváhagyta.
                    polgármester 
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9./ Napirendi pont tárgya: 
 
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Társulás” megszüntetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 171./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító indítványt tesz. A 
határozati javaslat 3. melléklete szerinti módosító okirat 5. pontja szövegrészének helyébe 
a következő szövegrész kerül: 
 
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Idősek Otthona:   Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe 
4.5.2. Idősek nappali ellátása:  Edelény város közigazgatási területe 
4.5.3. Védőnői Szolgálat:   Edelény, Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő  
      települések közigazgatási területe 
4.5.4. Család- és Gyermekjóléti 
          Szolgálat:    Edelény, Abod, Szakácsi települések 
      közigazgatási területe 
4.5.5. Biztos Kezdet Gyerekház:  Edelény város közigazgatási területe 
4.5.6. Házi segítségnyújtás:  Edelény, Abod, Szakácsi települések 
      közigazgatási területe 
4.5.7. Jelzőrendszeres házi 
         segítségnyújtás   Edelény, Abod, Szakácsi települések 
      közigazgatási területe 
4.5.8. Szociális étkeztetés:   Edelény város közigazgatási területe 
4.5.9. Család- és Gyermekjóléti 
 Központ:     Edelényi járás közigazgatási területe” 
 
 
A határozati javaslat 4. melléklete szerinti alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő 
szöveg lép: 
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Idősek Otthona:   Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe 
4.5.2. Idősek nappali ellátása:  Edelény város közigazgatási területe 
4.5.3. Védőnői Szolgálat:   Edelény, Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő  
               települések közigazgatási területe 
4.5.4. Család- és Gyermekjóléti 
          Szolgálat:    Edelény, Abod, Szakácsi települések 
               közigazgatási területe 
4.5.5. Biztos Kezdet Gyerekház:  Edelény város közigazgatási területe 
4.5.6. Házi segítségnyújtás:   Edelény, Abod, Szakácsi települések 
        közigazgatási területe 
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4.5.7. Jelzőrendszeres házi 
         segítségnyújtás   Edelény, Abod, Szakácsi települések 
       közigazgatási területe 
4.5.8. Szociális étkeztetés:   Edelény város közigazgatási területe 
4.5.9. Család- és Gyermekjóléti 
           Központ:     Edelényi járás közigazgatási területe” 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 fő képviselő döntéshozatalban 
való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta az alábbi határozatot: 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

164/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás” megszüntetéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az „Edelény 
és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Társulás” megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 
Működtető Intézményfenntartó Társulás” (székhely: 3780 Edelény, István 
király útja 52.) 2015. december 31. napjával történő megszüntetését – 
minősített többséggel hozott döntésével – jóváhagyja.  

 
2. Képviselő-testület az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 

Működtető Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást a határozat 1. mellékleteként elfogadja. 

 
3. Képviselő-testület elfogadja, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, 

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás, illetve Edelény Város Önkormányzata által 2015. 
február 12. napján kötött, Biztos Kezdet Gyerekházak további 
üzemeltetésre történő átadásáról szóló megállapodás 2015. 
december 31. napjával hatályát veszti. 

 
4. Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, és Edelény Város 

Önkormányzata között, az Edelény településen létrehozott Biztos 
Kezdet Gyerekház további üzemel-tetéséről szóló 2016. január 1. 
napjától hatályos megállapodást a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja.  
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5. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító 

Okiratát Módosító Okiratot a határozat 3. mellékleteként jóváhagyja. 
 

6. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ egységes 
szerkezetű Alapító Okiratát a határozat 4. mellékleteként jóváhagyja. 

 
7. Képviselő-testület elrendeli az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás Magyar Államkincstár részére történő megküldését törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel céljából. 

 
8. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ működési 

engedély módosításának kezdeményezését, felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodások, és az Alapító Okirat aláírására valamint a működési 
engedélyhez szükséges nyilatkozatok megtételére. 

 
Határidő:   1-3. pont: 2015.12.31. 

   4-6. pont: 2016.01.01. 
   7-8. pont: 2015.11.30. 

Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül:  társult települések, kistérségi társulás,  
               titkárság, pénzügy, intézmény  

 
 

 
1. melléklet a 164/2015. (XI.26.) határozathoz 

Megállapodás 
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető  

Intézményfenntartó Társulás  
megszüntetéséről  

 
Jelen megállapodás 2. pontjában felsorolt önkormányzatok a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdése, az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 167/B. § 
(3) b) pontja, valamint Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megállapodás XI. 1. b) pontja alapján 
az alábbiakról állapodnak meg:   

 
1. A megszűnő költségvetési szerv  

megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma 
 

1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése:  
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Társulás 

1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 821407 
1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15821403-1-05 

 
2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei 
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2.1.  A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2015. december 31. 
2.2.  A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv 

2.3.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.3.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
2.3.3. megnevezése: Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.3.4. székhelye: 3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75. 
2.3.5. megnevezése: Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.3.6. székhelye: 3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18. 
2.3.7. megnevezése: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.3.8. székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42. 
2.3.9. megnevezése: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.3.10. székhelye: 3780 Balajt, Fő út 55. 
2.3.11. megnevezése: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.3.12. székhelye: 3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. 
2.3.13. megnevezése: Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.3.14. székhelye: 3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. 
2.3.15. megnevezése: Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2.3.16. székhelye: 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. 

2.4.  A költségvetési szerv megszüntetésének módja:  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. §-a alapján jogutód nélkül 

2.5.  A költségvetési szerv megszüntetésének oka:  
2015. július 13-án kihirdetésre került az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: törvény), mely 
módosította mind szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 
törvényt, mind pedig a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvényt.  
 
2016. január 1-jétől a családsegítés csak gyermekjóléti szolgáltatással integráltan – egy 
szervezeti és szakmai egységben – működhet: települési szinten a család- és 
gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.  
Az új feladatmegosztás szerint a polgármesteri hivatallal rendelkező települési 
önkormányzatok illetve a közös hivatalok székhely szerinti települési önkormányzata 
feladatkörébe kerül a lakóhely szintű minimumszolgáltatások biztosítása.  
 

2.6.    A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni ellátásának módja:  
Edelény, Abod és Szakácsi települések illetékességi területén a közfeladatok ellátására 
Edelény Város Önkormányzat fenntartásában lévő Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
által kerül sor. 
Balajt és Ládbesenyő települések illetékességi területén a közfeladatok ellátására 
Szendrőlád Község Önkormányzatánál alkalmazásra kerülő, jogszabályban meghatározott 
képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával kerül sor. 
Lak, Tomor és Hegymeg települések illetékességi területén a közfeladatok ellátására 
Borsodszirák Község Önkormányzatánál alkalmazásra kerülő, jogszabályban 
meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy(ek) foglalkoztatásával kerül sor. 
 

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő  
átmeneti rendelkezések 

 
3.1. A kötelezettségvállalás rendje 

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:  a 
2015. évre jóváhagyott éves előirányzat erejéig jogosult kötelezettséget vállalni. 
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3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2015. 
december 31. 

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a 
vagyonkezelői jogot is – további gyakorlója: Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, 
István király útja 52.). 

 
 
 
 

4. Záró rendelkezések 

4.1. Társult önkormányzatoknak a társulás megszüntetéséről szóló megállapodást elfogadó 
határozatai jelen megállapodás mellékletei. 

4.2. A társulás megszüntetéséről szóló megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei 
írják alá. 

4.3. A társulás megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyásához a képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges.   

4.4. A társulás megszüntetéséről szóló megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése 
után a társult önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati 
akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá.  

 
Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozattal hagyták 
jóvá: 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete   ………./2015. (XI. ……..) határozattal, 
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete   ………./2015. (XI.  ….…..) határozattal, 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete   ………./2015. (XI. …..…..) határozattal, 
Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete   ………./2015. (XI. …..…..)  
határozattal, 
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete  ………./2015. (XI.  ….…..) határozattal, 
Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete    ………./2015. (XI.  ….…..) határozattal, 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete    ………./2015. (XI.  ……...) határozattal, 
Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete    ………./2015. (XI. …..…..)  
határozattal. 

 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviseletében: 
Molnár Oszkár polgármester                                           ………………………………… 

 
     P.H.    Dátum:       …………………………………. 
 
 

Tomor  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Szilvai Attila  polgármester                                   ………………………………… 

 
     P.H.     Dátum:  ………………………………  
 
 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviseletében: 
Boschánszky Iván László  polgármester                         ………………………………… 

 
     P.H.     Dátum:  ……………………………… 
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Abod  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Rescsánszki Bertalanné polgármester                      …………………………… 

 
     P.H.    Dátum:  ……………………………… 
 
 

Balajt  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Szabó Zoltán polgármester                          ………………………………… 

 
     P.H.    Dátum:  ……………………………… 
 
 

Ládbesenyő  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Győrfi Gábor polgármester                         ………………………………… 

 
     P.H.    Dátum:  ……………………………… 
 
 

Lak Község Önkormányzat Képviseletében: 
Garai Bertalan polgármester                               ………………………………… 

 
     P.H.    Dátum:  ……………………………… 
 
 

Szakácsi  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Oláh Lajos  polgármester                   ……………………………… 

 
     P.H.    Dátum:  ……………………………… 
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2. melléklet a 164/2015. (XI.26.) határozathoz 

Megállapodás 
mely létrejött egyrészről az  
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52., 
adószám: 15585510-1-05, képviseli: Tomorszki István alelnök) mint projektgazda, (továbbiakban 
Projektgazda), másrészről  
Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52., képviseli: Molnár Oszkár 
polgármester, adószáma: 15725596-2-05) között, 191/2008. Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésre 
figyelemmel, mint pályázatot benyújtó gesztor, (továbbiakban: Fenntartó) 
között, a „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” 
megnevezésű, TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012 azonosító jelű projekt keretében, Edelény 
településen létrehozott Biztos Kezdet Ház további üzemeltetéséről. 
 
I. Előzmény: 

Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet által alkotott 
konzorcium sikerrel pályázatott a Társadalmi Megújulás Operatív Program Integrált térségi 
programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére című pályázati kiírásra. 
Támogatási Szerződés alapján, a projekt keretében Biztos Kezdet Ház került kialakításra Edelény 
településen (3780 Edelény, Bányász út 2.), melynek fenntartója 2015. augusztus 31. napjáig az 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása volt. 
A háznak helyet biztosító ingatlan Edelény Város Önkormányzata tulajdonát képezi, melyet 
használati szerződés keretében bocsátott a Biztos Kezdet Ház működése céljából az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulása rendelkezésére. 
Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozási 
rendjéről szóló 191/2008 (VII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdetett 
kapacitásbővítésre a Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására. A 
pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt 
(továbbiakban: NRSZH) bízta meg. 
A Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására vonatkozó pályázati kiírás 
feltételként írta elő, a fenntartóváltásról vagy együttműködésről szóló megállapodást abban az 
esetben, ha az európai uniós pályázatban a fenntartó és a pályázatot benyújtó fenntartó nem 
ugyanaz a szervezet. A pályázatot Edelény Város Önkormányzata, mint gesztor nyújtotta be, és 
az NRSZH-val kötött finanszírozási szerződés szerint 2015. szeptember 1. – 2016. december 31. 
napja közötti időszakra működési támogatást kapott.  
Jogszabályi változások miatt Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézmény Működtető 
Intézményfenntartó Társulás tagjai a társulás 2015. december 31. napi hatállyal történő 
megszüntetéséről határoztak, így a 2015. február 12. napján létrejött háromoldalú megállapodás 
2015. december 31. napján hatályát veszti. 



 

 198  
 

II. Megállapodás tartalma: 
1. Projektgazda 2016. január 1. napjától kizárólag a Biztos Kezdet Gyerekház további 

működtetése céljából, tartós használatba adja a Fenntartó számára a működéshez 
szükséges, korábban beszerzett és biztosított berendezési eszközöket és felszerelési 
tárgyakat. Az átadni kívánt eszközök és felszerelési tárgyak listáját az 1. sz. mellékelt 
tartalmazza. 
 

2. Az átadott eszközök cél szerinti felhasználásáért, állapotának megőrzéséért a Fenntartó 
teljes körű felelősséggel tartozik. Szükség esetén biztosítja a Projektgazda számára az 
eszközök megtekinthetőségét (pl. záró helyszíni ellenőrzés esetén). A Fenntartó az 
átvett eszközökről nyilvántartást vezet. Esetleges hiány esetén az eszközök pótlásáról 
gondoskodik, amely során figyelembe veszi a pótlandó eszköz értékét és funkcióját. 

 
3. Fenntartó a Biztos Kezdet Gyerekház működtetését a fenntartásában lévő Edelényi 

Szociális Szolgáltató Központ intézményi keretein belül biztosítja. 
 

4. A Projektgazda az edelényi Biztos Kezdet Gyerekház működtetésével kapcsolatban 
tevékenységet és felelősséget nem vállal. 

 
5. A Fenntartó a Projektgazda felé az érintett Biztos Kezdet Gyermekház működésével 

kapcsolatban egyéb követeléssel nem lép föl. 
 
Edelény, 2015. ……………… 
 
 
                Tomorszki István         Molnár Oszkár 

     alelnök           polgármester 
    Edelényi Kistérség Többcélú Társulás     Edelény Város Önkormányzata 
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Megállapodás 1. melléklete  
 

Edelény Biztos Kezdet Ház és Közösségi Ház használatra átadott eszközei 

Megnevezés db Megjegyzés 
Akkutöltő Sanyo 1  
Ragasztópisztoly Patex 1  
Zsebszámológép Kenko kk8818A 1  

Panasonic HC-V110 kamera 
(DH3BA001005) 

1  

 1  
NEC projektor (NP-V300WG) 1  
Sony CMTMX700NI.CEL mini és 
microhifi rendszer(8113246444) 

1  

Canon PIXMA MG5450 multifunkciós 
nyomtató(6225B006) 

1  

Vetítővászon,hordozható,1:1 
180*180cm VICTORIA(000562352677) 

1  

Elektromos vízforraló Sencor 
(SWK1700) 

1  

Konyhai mérleg Sencor SKS4001 1  
Mosó-szárítógép Eletrolux 
EWW1697MDW 

1  

Vasaló Philips GC 3320 1  
Porszivó Samsung SD9420 1  
Hajszárító Sencor SHD-6600 2000W 1  
Hajvágó Philips QC 5120 1  
Tálas mixer Moulinex HM 615130 
Powermix 500Watt 

1  

Acer Aspire5742Z 
laptop(S/N:LXR4R020501131C16C1601) 

1  

Tápegység 1  
Modecom laptop táska 1  
Genius egér(S/N:X73070401413) 1  
Kingstone Data Traveler 4GB Pendrive 1  
Gitár Toledó CG50 NA nylonhúros 3  
Yamaha YPT 220 Kisérőautomatikás 
szintetizátor+ajándék adapter 

1  

CAJON Q húros Kahon 1  
Triangulum Dimavery ütővel 1  
GEWA pure F835.330 maracas 
(rumbatök) 

1  

KORGMICROMETRO MCM-1 kék 
digitális metronom 

1  

Panasonic P6/4BC 1900AA akkumulátor 
1900 m AH 

4  

szőnyeg 4m*1m 2  
szőnyeg 3m*1m 1  
32 GB samsung memoriakártya 1  
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Beurer vérnyomásmérő 1  
Beurer digitális lázmérő 1  
Vileda vasalódeszka 2  
Háztartási létra 6 fokú 1  
COMBIROLL hosszabító (kerek) 2  
6-os kapcsolós 3  
Surge kapcsolós 3  
Szennyes tartó 1  
Vileda Ruhaszárító 1  
Fürdőszoba szőnyeg 2.1m4 részre 
vágva 

¼  

Törölköző/törtfehér 10  
CURVER keverőtál készlet 2  
Nyújtófa 1  
Smarta sütőbe való tál 2  
6 db-os fakanál készlet 2  
Nagyméretű fakanál 3  
Zöld-sárga nyelű kés 1  
Fiskars kés 1  
Küchen fanyelű kés 3  
Sárgásbarna nyelű kés 3  
Solingen zöld nyelű kés 1  
Halvágó készlet 3db-os 1  
Nútos húsvágó deszka 2  
Konyhai kötény 3  
Fazék-lábas-serpenyő 4db-os szett 1  
Kerámia zöldséghámozó 1  
Tefal palacsintasütő 1  
Műanyag kancsó 3  
Tálca szett 3 db-os 1  
Luminarc Carine White készlet 3  
Luminarc  opál kávéskészlet 2  
Társasjáték Activity Junior 1  
Activity felnőtt 1  
Piatnik játékgyűjtemény 1  
Amőba 1  
Fekete Péter kártya 1  
Pókertáska 1  
Figurix 1  
Sapientino-Földrajz 1  
Java 748 db-os 1  
Sakk  2  
Fadobozos Fadominó 2  
Rubik kocka 3  
Singer Promise 1409 varrógép 1  
Brussel bejárati lábtörlők 3  
Szennyfogó lábtörlő 1  
Kókusz lábtörlő 1  
Kávéházi Rúd 10  
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Samsung monitor,intel szoftverekkel 5  
Összecsukható asztal 5  
Alaszka kanapé 1  
Ruhaállvány fém 1  
Ruhaállvány fa 1  
Fali fogas 7 karos 1  
Kingston Datatraveler 4GB pendrive 1  
Toshiba Satellite C855-1 UE 
Laptop(3D073749S) Windows8 
operációs rendszerrel 

1  

Toshiba Essenial Care Top 16”Laptop 
táska 

1  

Toshiba Wireless Optical MouseR300 
Egér (4D012471DL) 

1  

AtTS FM mobil indukciós adó-vevő 
készlet(adó,mikrofon,vevő,hurok.töltő) 

1  

Kingston Datatraveler 4GB pendrive 1  
AA tölthető akku 4  
Samsung SDHC kártya 32 GB (MF 
979721) 

1  

Toshiba SAELLITE C855-1UE 
Laptop(3D073749S)Windows8 
operációs rendszerrel 

1  

TOSHIBA Essential Care Top 16” Laptop 
táska  

1  

TOSHIBA Wireless Optical Mouse R300 
Egér (4D012471DL) 

1  

8GB SD HC micro memória kártya 
Kingston+adapter (Class 4) 

1  

SUNNE 32-63-LP 32”-63” TV fali konzol 
Ultra Slim 

1  

Sony DVD lejátszó DVP-SR 170(P-
36302435-8) (S01-2014928-C) 

1  

Canon Power Shot SX 160 IS 
fényképezőgép (6354B007BA) 
(0037X174) 

1  

Vortex VLED-40B1D LED televizió (13 
VOR 49637) 

1  

Beépíthető sütő Ariston FK 832 J/HA 1   
Beépíthető kerámia főzőlap,elektromos 
Ariston KRA 640 X 

1  

Mikrohullámú sütő Gorenje MO 17 MW 1  
Elektromos vízforraló Sencor SWK 1500 1  
Kenyérpírító Sencor STS 2604 1  
Kávéfőző Szarvasi SZV620 1  
Konyhai mérleg Sencor SKS 5011 1  
Felültöltős mosógép Zanussi ZWQ 
35121 

1  

Vasaló Sencor SSI-8441VT 1  
Porszívó Bosch BSD 3030 1  
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3 melléklet a 164/2015. (XI.26.) határozathoz 

Okirat száma: 2/M/2015. 
 

Módosító Okirat 
 
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 2015. szeptember 11. napján kiadott 
1/M/2015. okiratszámú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-
a alapján a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat „2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 

megszüntetésére jogosult szerv” pont helyébe az alábbi pont lép: 
 
„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. Az Alapító Okirat „3. A költségvetési szervirányítása, felügyelete” pont helyébe az 

alábbi pont lép: 
 

„3. A költségvetési szervirányítása, felügyelete 
 

2.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
2.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

 
2.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

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

 
 

3. Az Alapító Okirat „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 
funkció szerinti megjelölése 10” pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 

„10 104042 

Gyermekjóléti szolgáltatások 
(Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház. A 
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai 
programja határozza meg.)” 

 
4. Az Alapító Okirat „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati 

funkció szerinti megjelölése 14 pontja” helyébe az alábbi pont lép: 
 

„14 107054 
Családsegítés 
(A szolgáltatások biztosításának módját az intézmény 
szakmai programja határozza meg.)” 

 
 
5. Az Alapító Okirat „4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:” pont 

helyébe az alábbi pont lép: 
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„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Idősek Otthona:   Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe 
4.5.2. Idősek nappali ellátása:  Edelény város közigazgatási területe 
4.5.3. Védőnői Szolgálat:   Edelény, Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő  
      települések közigazgatási területe 
4.5.4. Család- és Gyermekjóléti 
          Szolgálat:    Edelény, Abod, Szakácsi települések 
      közigazgatási területe 
4.5.5. Biztos Kezdet Gyerekház:  Edelény város közigazgatási területe 
4.5.6. Házi segítségnyújtás:  Edelény, Abod, Szakácsi települések 
      közigazgatási területe 
4.5.7. Jelzőrendszeres házi 
         segítségnyújtás   Edelény, Abod, Szakácsi települések 
      közigazgatási területe 
4.5.8. Szociális étkeztetés:   Edelény város közigazgatási területe 
4.5.9. Család- és Gyermekjóléti 
 Központ:     Edelényi járás közigazgatási területe” 
 

  
 
6. Az Alapító Okirat „5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:” pont 

helyébe az alábbi pont lép: 
 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban előírt 
időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az 1/2000. 
SZCSM rendelet alapján. 
Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény Város 
polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, 
annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi 
büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete gyakorolja.” 

 
7. Az Alapító Okirat „6. Záró rendelkezések:” pont helyébe az alábbi pont lép: 

 
„6. Záró rendelkezés 

 
Jelen okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2015. szeptember 11. napján kelt, 1/A/2015. okiratszámú alapító okiratot visszavonom.” 

 
 
Edelény, 2015. november 26. 
 
 

P.H. 
 

          Molnár Oszkár 
           polgármester 
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4. melléklet a 164/2015. (XI.26.) határozathoz 
Okirat száma: 2/A/2015. 
 

Alapító Okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az  

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ  
alapító okiratát az alábbiak szerint adom ki: 

 
1. A költségvetési szerv  

megnevezése, székhelye, telephelye 
 

1.1. A költségvetési szerv 
1.1.1. megnevezése: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 

 
1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29. 
1.2.2. telephelyei: 

 telephely megnevezése telephely címe 
1 Alapellátási Központ 3780 Edelény, István király útja 58. 
2 Védőnői Szolgálat 3780 Edelény, István király útja 65. 
3 Gézengúz Gyerekház 3780 Edelény, Bányász út 2. 

 
2. A költségvetési szerv 

alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 
 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.15. 
 

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. 

 
3. A költségvetési szervirányítása, felügyelete 

 
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

 
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

 
 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 
 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését 
célzó szolgáltatások, illetve 8. pontjában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások. 
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4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 

 
4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális szolgáltatásokat, különösen az 
idősek ellátásával, a gyermekjóléti szolgáltatással, családsegítéssel, védőnői szolgáltatással 
kapcsolatos feladatokat. 
 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 
 kormányzati 

funkciószáma kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
2 041232 Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás 
3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás 
5 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
6 072410 Otthoni (egészségügyi) szakápolás 
7 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
8 102021 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása 

(Alapszintű ellátás: 126 fő) 
9 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 

Férőhely: 25 fő) 
10 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 

(Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház. A 
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai 
programja határozza meg.) 

11 107051 Szociális étkeztetés 
12 107052 Házi segítségnyújtás 
13 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
14 107054 Családsegítés 

(A szolgáltatások biztosításának módját az intézmény 
szakmai programja határozza meg.) 

 
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 
4.5.1. Idősek Otthona:   Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe 
4.5.2. Idősek nappali ellátása:  Edelény város közigazgatási területe 
4.5.3. Védőnői Szolgálat:   Edelény, Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő  
      települések közigazgatási területe 
4.5.4. Család- és Gyermekjóléti 
          Szolgálat:    Edelény, Abod, Szakácsi települések 
      közigazgatási területe 
4.5.5. Biztos Kezdet Gyerekház:  Edelény város közigazgatási területe 
4.5.6. Házi segítségnyújtás:  Edelény, Abod, Szakácsi települések 
      közigazgatási területe 
4.5.7. Jelzőrendszeres házi 
         segítségnyújtás   Edelény, Abod, Szakácsi települések 
      közigazgatási területe 
4.5.8. Szociális étkeztetés:   Edelény város közigazgatási területe 
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4.5.9. Család- és Gyermekjóléti 
 Központ:     Edelényi járás közigazgatási területe 
 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 
 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban előírt 
időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és az 1/2000. 
SZCSM rendelet alapján. 
Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény Város 
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 a közalkalmazottak 

jogállásáról 
2 munkaviszony 2012. évi I. törvény a munka 

törvénykönyvéről 
3 megbízásos jogviszony 2013. évi V. törvény a Polgári 

Törvénykönyvről 
4 közfoglalkoztatási 

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

 
 
 
 

6. Záró rendelkezés 
 
Jelen okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 
2015. szeptember 11. napján kelt, 1/A/2015. okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Kelt: Edelény, 2015. november 26. 
 

P.H. 
      Molnár Oszkár 
          polgármester 
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       10./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Települési Főépítészi feladatainak ellátására kötött megbízási szerződés 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 172./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

165/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Edelény város települési főépítészi feladatainak ellátására kötött 
megbízási szerződés módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Edelény 
város települési főépítészi feladatainak ellátására kötött megbízási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési 
önkormányzati főépítészi munkakör ellátására az ENTERV Kft-vel kötött 
megbízási szerződés módosítását az előterjesztés mellékletét képező 
tervezetnek megfelelően elfogadja. 

       Határidő: azonnal 
       Felelős: polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási 

szerződés módosításának az aláírására. 

         Határidő: azonnal 
         Felelős:  polgármester 
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11./ Napirendi pont tárgya: 
 
Állami földterület igénylésének lehetőségéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 173./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
166/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Állami földterület igénylésének lehetőségéről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az állami 
földterület igénylésének lehetőségéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
meghozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a 

Magyar Állam tulajdonában álló mező- és erdőgazdasági földek, valamint az 
azokhoz tartozó művelés alól kivett területek ingyenes önkormányzati 
tulajdonba, vagy használatba adása esetén igényt tart a felajánlott 
ingatlanokra. 

 
2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti ingatlanok esetén 

szándéknyilatkozatot tegyen. 
 

         Határidő: azonnal 
         Felelős: polgármester 
         Értesül: Edelényi Járási Hivatal, osztályok 

 
12./ Napirendi pont tárgya: 
 
Antal György út elnevezésének felülvizsgálatáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 174./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Korbély Györgyi Katalin képviselő ügyrendben kért szót, és szeretné megkérni a Civil 
Összefogás Frakciót, hogy a 174-es előterjesztést vonják vissza. Nem támadó jelleggel 
közli, de utána jártak, és ez 30 boltot, két telephelyet, 7 egyéni vállalkozót, a Római 
Katolikus Parókiát, a templomot, és 186 polgárt érint. Ez a vállalkozóknak a vállalkozói 
igazolvány módosítását, telephely módosítását, esetleg hitelmódosítást, a TB bejelentést, 
az online pénztárgépeknek az átírását jelentené. Ezzel a vállalkozókra sok anyagi terhet 
tennének. Kéri, hogy a frakció ezt értékelje át. 
 
Polgármester: Ebben egy kicsit tanácstalan, mert valamikor tavasszal a Civil Összefogás 
Frakció egy előterjesztést indítványozott, miszerint az Antal György utat nevezzék át. 
Természetesen ők, mint minden esetben, az ilyen kétes esetekben a Magyar Tudományos 
Akadémia véleményét kérték. Az MTA véleménye az elmúlt héten érkezett meg, és ennek a 
válasznak az ismeretében készült ez az előterjesztés. A határozati javaslatban az szerepel, 
hogy kérdezzék meg az érintetteket, hogy mit szólnak ehhez a névváltoztatáshoz. A Civil 
Összefogás Frakciója nem tudja visszavonni ezt az előterjesztést, mert nem ők az 
előterjesztők. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő: Megérti ezt, viszont akkor a vállalkozókat kellene 
összehívni és egyeztetni velük, mert gyakorlatilag a lakosoknak egy lakcímbejelentő a 
teher, ami nem kerül pénzbe. Itt a vállalkozókról van szó, a rengeteg módosításról. 
 
Polgármester: Ez számára is világos és egyetért képviselő asszony véleményével. 
 
Béres Tibor képviselő: Amikor ezt a kezdeményezést elindították, akkor nem az volt a cél, 
hogy a vállalkozóknak ezzel kárt okozzanak, hanem a lakosság igényeit szerették volna 
megfogalmazni, ezért indult ez a kezdeményezés, többek között a Római Katolikus Egyház 
miatt is. Volt egy ilyen kérése, hogy ha lehet, akkor a templom ne egy Antal György nevű 
utcában legyen már, erre lenne is a későbbiekben az egyházközségnek javaslata, hogy 
milyen megnevezése lenne az új utcának. Konkrétan az előterjesztéssel kapcsolatban több 
kérdés is felmerül számára. Az előterjesztés 2. pontjában, mint a helyi társadalom 
érintettjeinek véleményét miért csak az Antal György úton lakó magán és jogi személyek, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek véleményére terjed ki? 
Az Edelényben máshol élő lakos miért nem fejtheti ki véleményét a névváltoztatással 
összefüggésben, holott ez a kérdés egész Edelényt érinti? Milyen technikai megoldásokkal 
kívánja a hivatal a társadalmi véleményeket kikérdezni, illetve milyen határidőt gondolt az 
előterjesztő a vélemények begyűjtésére? 
 
Polgármester: Jegyző úrral morfondíroztak azon, hogy milyen jellegű legyen a határozati 
javaslat, természetesen ezt lehet módosítani, vannak lehetőségek a képviselő-testület 
kezében, többek között helyi népszavazást is lehet tartani, de hozzáteszi, hogy a helyi 
népszavazásnak van egy nagyon jelentős költsége. Ezt természetesen a testület dönti el. 
Mindamellett igazából annak idején, amikor a Civil Összefogás Frakció kérte ezt az 
előterjesztést, úgy emlékszik, hogy rengeteg aláírást nem hozott az utcában lakók részéről 
ezzel kapcsolatban, hogy kérnék a lakók. Lehet, tehát egy népszavazáson minden kiderül. 
Úgy érzi, egyoldali ez az igény, ezt érti, és azt gondolja, hogy egy olyan hiteles szakmai 
véleményt fogalmazott meg a Magyar Tudományos Akadémia, amelyet nem lehet 
figyelmen kívül hagyni és az, hogy Antal György milyen szerepet töltött be annak idején az 
államhatalmi rendszerben, azt azoknak kell bizonyítani, akik szeretnék megváltoztatni a 
nevet. Tehát bizonyítani kell, hogy ő egy olyan személyiség volt, aki méltatlan arra, hogy 
akár egy utcanevet viseljen. Ha ezt nem tudják bebizonyítani, akkor azt gondolja, hogy 
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tulajdonképpen mindenkit el lehetne marasztalni, aki akár a Kádár-rendszer elnyomó 
diktatúrájában valamilyen államhatalmi szervnek a tagja volt, mert az is diktatúra volt. 

 
Káli Richárd képviselő: Korbély Györgyi Katalin képviselő asszony felvetésére szeretne 
válaszolni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 14. §-a úgy rendelkezik,  
hogy közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében, vagy fenntartásában 
részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi 
önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal. Azt kérték, azt mondták, véleményük 
szerint a Rajk László út mellett az Antal György út elnevezést sem viselhet közterület 
nevét, meg is indokolták, hogy miért, és kérték polgármester urat, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémiától kérjen állásfoglalást. A Magyar Tudományos Akadémia 
megküldte a szakvéleményét, melyben a következőket írta: „A Vörös Őrség a 
tanácsköztársaság idején általános rendvédelmi és egyes esetekben katonai feladatokat is 
ellátó szervezet volt. Az edelényi parancsnoki feladatait ellátó Antal György így 
kétségtelenül önkényuralmat szolgált. A feladatot azonban igen sokféle módon lehetett 
ellátni: akár tompítva, akár erősítve a szervezet általános önkényuralmi hatalomgyakorló 
jellegét.” Igen alapos helytörténeti, a helyi kollektív emlékezetre is támaszkodó 
kutatásokra lenne szükség ahhoz, hogy e szempontból értékeljük Antal György 
működését. Az önkormányzatnak így azt javasoljuk, hogy a helyi társadalom véleményét 
is kikérve hozza meg döntését.” Ők ezt elfogadják, és úgy gondolják, hogy kérjék ki 
nemcsak az Antal György út, hanem Edelény lakosságának is a véleményét. Nem 
fogalmaz egyértelműen a Magyar Tudományos Akadémia szakvéleménye, azt se mondja, 
hogy igen, azt se mondja, hogy nem. Úgy gondolja, hogy Edelény lakosságának adják 
meg azt a lehetőséget, hogy ezt eldöntse. Ő nem feltétlenül gondol itt népszavazásra, 
hanem keressék meg a lakókat ugyan úgy, mint akár a Rajk László utca esetében az 
Antal György úton lakókat. Nem gondolná, hogy ilyen szélsőségesen el kellene ferdíteni 
ezt az egész dolgot. Kérjék ki akár a város lakosságának, akár az Antal György út lakóinak 
a véleményét is. A Civil Összefogás Frakció a kérését, kérelmét nem vonja vissza. 
 
Polgármester: Van egy óriási különbség a Rajk László és az Antal György út között. Ott 
azért keresték meg a lakosságot, hogy mi legyen a neve, mert nem volt választásuk, 
kötelező volt ott nevet változtatni. Ez az egy óriási különbség a kettő között képviselő úr. 
Tehát itt soha nem fogja támogatni, hogy ha azt mondja a képviselő-testület, hogy pl. a 
helyi képviselő menjen végig a lakók között egy papírral és írassa alá. Ugye nem 
gondolták komolyan? Lehet módosítást javasolni a határozati javaslathoz. Az egyetlen egy 
módosítás, ami szerinte tisztességes lehet, a helyi népszavazás. Amikor Káli Rihárd 
képviselő úrnak szót adott, kihangsúlyozta, hogy Káli képviselő úr kérdez, és az ő 
kérdésére ez volt a válasza. 

 
Vártás József jegyző: Ezt úgy értékelné, hogy a napirend megtárgyalását megkezdte a 
testület a kérdésekkel és hozzászólásokkal, és természetesen születhet olyan döntés is, 
hogy az előterjesztést leveszi napirendről és majd újratárgyalja más formában. 
Polgármester úr tehet módosító javaslatot. 
 
Polgármester jegyző úrtól kérdezi, mivel képviselő asszonynak volt egy ügyrendi 
javaslata, amit úgy gondol, hogy most megoldhatatlan erre helyes választ adni, hogy 
most mi tévők legyen? 
 



 

 211 

Vártás József jegyző: Javasolja, amennyiben képviselő asszony úgy fogalmazza meg, 
hogy a képviselő-testület szavazzon arról, hogy napirendről leveszi. Erről a testületnek 
akkor szavazni kell. 
 
Polgármester megkérdezi Korbély Györgyi Katalin képviselőt, hogy van-e javaslata. 
 
Korbély Györgyi Katalin képviselő kéri a képviselő-testületet, hogy ezt az előterjesztést 
vegyék le napirendről. 
 
Polgármester mivel ügyrendi javaslat érkezett, erről vita nélkül kell dönteniük. Kérdezi a 
képviselő-testület, hogy ki az, aki támogatja Korbély Györgyi Katalin képviselő asszony 
ügyrendi javaslatát, miszerint vegyék le napirendről az előterjesztést. 
 
Képviselő-testület az ügyrendi javaslatot, miszerint napirendről leveszi az előterjesztést – 
11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 6 igen, 3 nem szavazattal, 2 
tartózkodás mellett elfogadta. 
 

 
       13./ Napirendi pont tárgya: 
 

Az Edelény belterület 2240/7 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 175./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula képviselő kérdezi, hogy a bérleti szerződés a későbbiekben elkészítésre 
kerül-e, függetlenül attól, hogy ingyenesen, a megjelölt feladatok elvégzésével kerül 
bérbeadásra az ingatlan. Nem lett volna szerencsés bérleti szerződés mintát, vagy 
tervezetet csatolni az előterjesztéshez? 
 
Polgármester: Válasza, hogy később kerül elkészítésre, és elnézést kér a hibáért, de ha 
a képviselő úr kéri, hivatalosan hozni fogják testületi ülésre a szerződéstervezetet. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő az előterjesztés kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 
  
Polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
167/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény belterület 2240/7hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Edelény 
belterület 2240/7 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 1/1 

arányú tulajdonát képező, Edelény belterület 2240/7 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 3361 m2 területű ingatlant 2025. 
december 31-ig tartó, határozott időtartamra bérbe adja a Fedrid 
Építőipari, Szolgáltató és Gyártó Kft. (adószáma: 14939772-2-05, 
székhelye: 3780 Edelény, Tompa Mihály út 2/A., képviseli: Fischer Ferdinánd) 
részére. A bérbeadás feltétele a bérbeadó nyilatkozata arra vonatkozóan, 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján átlátható 
szervezetnek minősül. 

 
2. A Képviselő-testület tájékoztatja a bérlőt, hogy a bérelt ingatlan a KEOP-

2.3.0/2F/09-2010-0029 kódszámú, Sajó-Bódva Völgye Települési Szilárd 
Hulladék Rekultiváció Projekt keretében hulladék rekultivációval érintett. 
Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség 7565-3/2010. számú határozata 2024. december 18. 
napjáig tartó időszakra utógondozási kötelezettséget írt elő. 

 
3. A Képviselő-testület az utógondozási időszak lejáratáig nem állapít meg 

bérleti díjat. Az ingatlan rekultivációval nem érintett területe 
használati jogának bérlet útján történő átengedése ellenértékeként 
a bérlő köteles elvégezni az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7565-3/2010. határozatában 
foglalt utógondozási munkákat. Ezek a következők: 
• A füvesített, rekultivált felületet évente legalább két alkalommal kaszálni, 

gyommentesíteni kell, szükség esetén utánvetéssel és újraültetéssel 
pótolni kell az elpusztuló növényzetet. 

• Gondoskodni kell a depóniafelszín felületére hullott csapadékvíz rendezett 
és ártalommentes elvezetéséről. 

• A pangó vizek kialakulásának lehetőségét meg kell akadályozni. 
• A biológiai felületek gondozását az utógondozási időszakban el kell 

végezni. 
• Az utógondozási időszakban végzett ellenőrzésekről és megfigyelésekről 

az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügy 
Felügyelőség felé évente benyújtandó jelentésekhez a módosított 
20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott 
tartalommal minden év április 15-ig adatokat kell szolgáltatni Edelény 
Város Önkormányzata részére. 

• A rekultivációt követően intézkedést kell tenni annak megakadályozására, 
hogy a területen hulladékot helyezhessenek el. 

• Az esetleges rendkívüli eseményeket és az arra megtett intézkedéseket 
az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőségnek 8 napon belül jelenteni kell. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 
Értesül: bérlő, osztályok 

 
 

15./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény, Borsodi út 2. számú Társasház alapító okiratának módosításához pénzügyi 
fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 177./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula képviselő: Megtudják-e mondani, hogy ennek a két helyiségnek mennyi a 
bérleti díja éves szinten, vagy milyen árbevételt hoz ez az önkormányzatnak? 
 
Polgármester: Ha jól emlékszik, a kettőnek összesen kb. 3 millió 40 ezer forint az éves 
bérleti díja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula képviselő: Azért kérdezte, hogy milyen árbevételt hoz ez az 
önkormányzatnak éves szinten, mert azt látja, azt gondolja, hogy itt a folyamat vége az 
lehet, hogy a két bérlő megvásárolhatja az ingatlant. Ez egyrészről jó, hiszen ha  
ingatlanforgalmi értéken kerülnek eladásra, ez egy 50 millió forint árbevételt jelent az 
önkormányzatnak, amit akár pályázati források önerejeként fel tudnak használni, részben 
meg nem biztos, hogy jó, hiszen ezek olyan forgalomképes ingatlanok, amelyekből 
hosszú távon folyamatosan bevétel származhat az önkormányzatnak. Azt gondolja, hogy 
ezt kell majd mérlegelnie a képviselő-testületnek, hogy melyik a helyesebb döntés akár 
rövid, akár hosszabb távon. 
 
Borza Bertalan képviselő úgy gondolja, hogy ezzel az előterjesztéssel nem adásvételről 
döntenek, ezzel az előterjesztéssel megteremtik a majdani adásvételnek az esetleges 
lehetőségét. Nyilván akkor a testület mérlegelni fogja majd, hogy el kívánja-e adni, vagy 
nem, vagy milyen áron, hogyan. Viszont azt javasolná, ha van még olyan célszerű 
módosítás az alapító okiraton, amit az önkormányzat érdekében meg tudnak tenni, akkor 
azt egy módosítással tegyék meg, akár előkészítik a többi albetétnek az értékesítési 
lehetőségét is. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Valóban nem egy adásvételről van szó, hanem egy 
előkészítésről tulajdonképpen és itt a jövőre nézve elhangzott elemzés azzal 
kapcsolatban, hogy mennyi bevétele van az önkormányzatnak a bérleti díjból, illetve 
milyen bevétele lesz, ha eladják az ingatlant. Viszont van még egy tényező, ami nagyon 
fontos, az, hogy ezeknek az ingatlanoknak az állapota és állaga. A Borsodi út 2. szám 



 

 214 

alatt lévő üzleti ingatlanok nagyon rossz állapotban vannak, folyamatos karbantartásra 
szorulnak a vízhálózat, szennyvízhálózat, mind a fűtés tekintetében. Azt látja, ha 
lépéseket tesznek az irányba, hogy az egyébként évek óta bérlő üzletemberek 
megvegyék, akkor arra is esélyt adnak, hogy esetleg megújuljanak ezek az ingatlanok, 
felújítsák őket és méltó helyükre kerüljenek, úgy ahogy Edelény belvárosában egy 
üzletnek ki kellene néznie. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 
 
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
168/2015.(XI.26.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelény, Borsodi út 2. számú Társasház alapító okiratának 

módosításához pénzügyi fedezet biztosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Edelény, 
Borsodi út 2. szám alatti Társasház alapító okiratának módosításához pénzügyi 
fedezet biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 
Edelény belterület 1169/A/32. helyrajzi számú „egyéb helyiség” megnevezésű 
ingatlan értékesítési feltételeinek a megteremtése érdekében  az Edelény, 
Borsodi út 2. szám alatti társasház alapító okiratának módosításával és az 
érintett albetét megosztásával egyetért, a módosítás költségét - mint 
tulajdonos - magára vállalja, melynek elkészítéséhez és az ingatlan-
nyilvántartásban történő átvezetéshez a 2015. évi költségvetés 7. melléklet 1. 
során rendelkezésre álló – átcsoportosítással nem érintett - összeg terhére 
350.000,-Ft fedezetet biztosít. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társasház alapító okirat 
módosítás elkészíttetésére és az ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetéshez szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2016. január 31. 
Felelős:  polgármester 
Értesül: társasház, osztályok 
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Polgármester  bejelenti, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 

K.m.f. 
 

 
  
               Molnár Oszkár           Vártás József 
               polgármester        jegyző 
 
 
 
 
 


