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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2015. december 17-én 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. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-
szállítással kapcsolatos feladatellátásról 

 
2. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 

 
3. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 

munkájáról 
 

4. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 

 
5. Edelényi FC székhelyének a bejegyzéséhez való hozzájárulásról 

 
6. „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás” megszüntetéséről 
 

7. Magyar Rákellenes Liga Edelényi Remény Alapszervezetével kötött 
megállapodás módosításáról 

 
8. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ részére vagyonvédelmi rendszer 

kiépítéséhez és rongálás okozta károk helyreállításához fedezet biztosításáról 
 

9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
  

10. Edelény Város Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításáról 
 
 

E d e l é n y, 2015. december 17.  
 
    

         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. december 17-én  

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

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

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

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

    Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
         Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 fő 
jelen van. 
A munkatervtől való eltérésről tájékoztatja a képviselőtestület. A 2015. évi 
munkatervben szereplő „Beszámoló a település szilárd hulladékszállítással kapcsolatos 
feladatok és tapasztalatokról” című előterjesztéshez kapcsolódóan megkeresték a ZV 
Zöld-völgy Nonprofit Kft-t, mint közszolgáltatást végző szervezetet, hogy küldje meg az 
önkormányzat részére az Edelény városban 2015. évben végzett közszolgáltatásról szóló 
beszámolóját. A Kft. részéről Halász Béla műszaki igazgató úr írásban kérte, hogy a 
beszámoláshoz szükséges írásos anyagot a tulajdonosi jogokat gyakorló Sajó-Bódva 
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás felé megtett beszámolás 
után tárgyalja az edelényi Képviselő-testület. A 2016. évi munkaterv májusi rendes ülés 
napirendjei között betervezésre került a napirend tárgyalása. 
 
Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-
szállítással kapcsolatos feladatellátásról 
Előadó: polgármester 
 

2. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 
Előadó: bizottság elnöke 

 
3. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 

munkájáról 
Előadó: polgármester 
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4. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 

 
5. Edelényi FC székhelyének a bejegyzéséhez való hozzájárulásról 

Előadó: polgármester 
 

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

 
7. Magyar Rákellenes Liga Edelényi Remény Alapszervezetével kötött megállapodás 

módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
8. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ részére vagyonvédelmi rendszer 

kiépítéséhez és rongálás okozta károk helyreállításához fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 

 
9. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

Előadó: polgármester 
 
Javasolja a nyílt ülés napirendjére felvenni az „Edelény Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításáról” szóló 187. sorszámú előterjesztést. 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 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 - 10 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1./ Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-

szállítással kapcsolatos feladatellátásról 
Előadó: polgármester 

 
2./ Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 

Előadó: bizottság elnöke 
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3./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 
Előadó: polgármester 

 
4./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének 

jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 

5./ Edelényi FC székhelyének a bejegyzéséhez való hozzájárulásról 
Előadó: polgármester 
 

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

 
7./ Magyar Rákellenes Liga Edelényi Remény Alapszervezetével kötött megállapodás 

módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
8./ Edelényi Szociális Szolgáltató Központ részére vagyonvédelmi rendszer 

kiépítéséhez és rongálás okozta károk helyreállításához fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 

 
9./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 

Előadó: polgármester 
 

10./ Edelény Város Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításáról 
       Előadó: polgármester 
 
 
Tárgyalt napirendi pontok 
 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással 
kapcsolatos feladatellátásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 178./ 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. 
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Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
170/2015.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a városban végzett települési folyékony 

kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos 
feladatellátásról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a beszámoló a városban végzett települési 
folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos 
feladatellátásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÉRV 
ZRt. Edelény városban végzett települési folyékony 
kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról 
szóló beszámolóját a határozat mellékleteként elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
Értesül: ÉRV ZRt., osztályok 

 
 

Melléklet a 170/2015.(XII.17.) önkormányzati határozathoz  

Tájékoztató  
 

Folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység – Edelény 2015 
 
A 2015. december 3-án kelt 664-28/2015 számú levelükben foglalt kérésüknek 
megfelelően, az alábbiakban tájékoztatjuk tisztelt Önkormányzatot az ÉRV Zrt. 
Edelény Városban végzett települési folyékony hulladékszállítási tevékenységéről. 
Szolgáltatásunkat változatlanul a KSZD szállítási csoportjának kazincbarcikai 
szennyvíztisztító telepén üzemeltetett szennyvízszippantó gépkocsikkal, az ÉRV ZRt. 
saját szállító járműveivel látjuk el. Az elszállított folyékony kommunális hulladékot 
tisztítás és elhelyezés céljából az ÉRV ZRt. által üzemeltetett Edelényi 
Szennyvíztisztító Telepen fogadjuk. 
 
A 2015. január – november időszakban végzett szállítások során a településről, házi 
szennyvízgyűjtő műtárgyból (derítő) elszállított szennyvíz mennyisége 165 m3 volt. A 
mennyiség időbeli eloszlását az alábbi grafikon mutatja: 
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Társaságunk a településükön 2012. augusztus 08-tól végez folyékony 
hulladékgazdálkodási (kommunális szennyvízszállítási és elhelyezési) tevékenységet. 
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és elhelyezése tárgyú 
közszolgáltatási tevékenység formáját és feltételeit az 1995. évi LVII. törvény, a 
2009. évi LXXVI. törvény és a 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet alapján a 2014. 
december 18-án érvénybe lépett Közszolgáltatási szerződés (száma: KSZD-2014-74-
tervezet-1) tartalmazza. A 2013. évi CXIV. törvény rendelkezése szerint kalkulált 
kéttényezős díjtételeink a 2014. évben és változatlanul a 2015. évben is 
érvényesek: közszolgáltatás egységes alapdíja 3.150,- Ft/alkalom, ürítési díja 
903,- Ft/m3*, latrina ürítés díja 13.097 Ft/db. A díjak a 10%-os mértékű 
rezsicsökkentés szerinti mérsékelt díjak. 

* Az ürítési díj a Edelényi Szennyvíztisztító Telepen történő fogadásra 
vonatkozik és tartalmazza a környezetterhelési díjat is! 

 
Kérjük tájékoztatónk szíves elfogadását! 
 

Köszönettel: 
 
 
 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról 
Előadó: bizottság elnöke 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 179./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke megköszöni a bizottság 
tagjainak az bizottsági üléseken a 100 %-os részvételt. Az előterjesztés tartalmazza, 
hogy milyen sokszor ült össze a bizottság, mivel sok minden tartozik ehhez a 
bizottsághoz. Aljegyző úr és az Igazgatási Osztály dolgozóinak a munkáját is köszöni, és 
azt, hogy nagyon rugalmasan álltak a bizottság rendelkezésére. 
 
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy az előterjesztésből látható, hogy a bizottság 
igen jelentős ülésszámot tartott, 42 ülésen, és igen nagy, több ezres nagyságrendben 
hozott határozatokat. Valóban egy megfeszített munkatempót kívánt a bizottság 
tagjaitól és az apparátustól egyaránt. A lehetőségeihez mérten igyekszik részt venni a 
bizottságok munkájában, ezért azt kérné, ha megoldható, akár elnök asszonytól 
telefonon, akár egy SMS-ben értesítse, mert nemcsak a rendes munkákban szeretne 
részt venni, hanem rendkívüli bizottsági ülés munkájában is. Kéri, hogy a jövőben ezt a 
lehetőséget adják meg számára, és reméli, hogy véleményével, észrevételeivel, 
kérdéseivel érdemben is tudja a bizottság munkáját segíteni. 
 
Polgármester: Megköszöni a bizottság tagjainak a munkáját, és a kiszolgáló osztály 
munkáját is.  
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 

 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
171/2015.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 

munkájáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 
munkájáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Humánpolitikai Bizottság munkájáról szóló 
beszámolót   e l f o g a d j a. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 180./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a Többcélú Kistérségi Társulás csak vegetál, nem 
nagyon működik, nagyon nehéz a 41 néhány polgármestert összehívni, ettől függetlenül 
talán egy alkalom kivételével sikerült a határozatképességet biztosítani. Ebben az 
esztendőben zárult egy kétéves, közel 600 millió forintos projekt, amelyet a Többcélú 
Kistérségi Társuláson keresztül bonyolítottak le. Azt gondolja, hogy ez sikeres volt és 
remélik, hogy ennek lesz folytatása. 
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 

 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
172/2015.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú 

Társulásában végzett munkájáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulásában végzett munkájáról” szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulásában 2015. évben végzett munkájáról, annak pénzügyi 
helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót 
és azt elfogadja. 

                       
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

       Értesül:  osztályok 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 181./ 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 – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

173/2015.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2016. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2016. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. évi „Munkaterv”-ét a határozat mellékleteként                              
j ó v á h a g y j a. 
 

 

Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: polgármester 
Határozatról értesül: Osztályok, Képviselők, Bizottsági tagok, 
 Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., Intézmények, érintettek 
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Melléklet a 173/2015.(XII.17.) határozathoz 

 
 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

2016. ÉVI 
MUNKATERVE 

 
 

 
 
 

 
Z á r a d é k :  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi „Munkaterv”-ét a 
173/2015.(XII.17.) határozatával   j ó v á h a g y t a. 

 
 

Vártás József 
jegyző 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ  
 
 
 
I. A Képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint a következő napokon 

délelőtt 9.00 órától tartja: 

• 2016. február 11. (csütörtök) 
• 2016. március 17. (csütörtök) 
• 2016. április 21. (csütörtök) 
• 2016. május 19. (csütörtök) 
• 2016. június 23. (csütörtök) 
• 2016. szeptember 22. (csütörtök) 
• 2016. november 24. (csütörtök) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL 
• 2016. december 15. (csütörtök) 

 

A polgármester a képviselő-testületi ülés helyét, és időpontját 
jogszabályváltozások és célszerűségi okból módosíthatja. 
 
 

II. A Képviselő-testület rendes üléseinek helyszíne: 

Városháza díszterme 
 (3780 Edelény, István király útja 52.) 

 
 
III. A munkatervben felsoroltakon túl havonta, illetőleg szükség szerint kerülnek 

előterjesztésre: 
 

1./  személyi ügyek, vagyoni ügyek, 
2./  fellebbezések elbírálása hatósági ügyekben (zárt ülésen), 
3./  polgármesteri beszámoló, 
4./  bejelentések, javaslatok. 

 
IV. Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló 

évente egy alkalommal kerül előterjesztésre. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 11. (csütörtök)  
 

N A P I R E N D 
 
1./  Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségve téséről szóló 

1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáró l 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
  
 
2./  Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségve téséről 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
  
 
3./ Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkezte tő ügyeleteib ől eredő 

fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

4./  A szociális ellátásokért fizetend ő intézményi térítési díjakról szóló 
3/2015.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáró l 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző és intézményvezető 
  
 
5./  Edelény Város Önkormányzat 2016. évi közbeszer zési tervének 

elfogadásáról 
 

Előadó:      jegyző 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
6./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2015 . évi bizottsági és 

polgármesteri döntésekr ől 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: osztályvezetők 
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7./ Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Köz pont 2015. évi 
munkájáról 
 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
8./ Bizottságok 2016. évi munkatervének ismertetésé ről 
 
 Előadók:      bizottságok elnökei 
 Előterjesztés elkészítésének felelősei: állandó bizottságok elnökei 
 
 
9./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2016. január 25.  

 
 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. március 17. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 
1./ Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetér ől 

 
Előadó:      Rendőrkapitányság vezetője 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Rendőrkapitányság vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság  

 vezetője 
 
 
2./ Edelényi M űvelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 201 6. 

évi munkatervének jóváhagyásáról 
 

Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
3./ Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivat al munkájáról 

 
Előadó:      jegyző 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
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4./ Beszámoló az Edelényi M űvelődési Központ, Könyvtár és Muzeális 
Kiállítóhely 2015. évi munkájáról 

 
Előadó:      intézményvezető 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 

Humánpolitikai Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2016. március 7.  

 
 
 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. április 21. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 
1./  Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségve tésének 

végrehajtásáról 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
 

2./ A 2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 

  
3./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési 

jelentésének elfogadásáról 

Előadó:      polgármester  
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: Kistérségi Hivatal vezetője 
 
4./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásár ól, a Gyermekjóléti 

Szolgálat m űködésér ől 

 
Előadó:      jegyző,  

Intézmény vezetője 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző, Edelényi Szociális Szolgáltató 
Központ vezetője 
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5./ Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgá ltatással kapcsolatos 
feladatellátásról 

 
Előadó:      szolgáltató ügyvezetője 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: érintett közszolgáltató 

 
 
 
6./ Javaslat a 2015. évi nyersanyagköltség megállap ítására, intézményi 

térítési díjak megállapításáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, 
      Humánpolitikai Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse:  jegyző 
A napirend tárgyalásához külön meghívott:  

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
vezetője, 

 Edelényi Művelődési Központ, 
Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely 
igazgatója 

 
 

Előterjesztések leadásának határideje:  2016. április 11. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. május 19. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 
 
 
1./ A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. é vi mérlegbeszámolójának, 

eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a 
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételér ől 

Előadó:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezető-igazgatója 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 

ügyvezető-igazgatója 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
 
2./ Tájékoztató a Vízi-közm űvek üzemeltetésér ől 

Előadó:  ÉRV Északmagyarországi Regionális 
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója 

Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉRV Északmagyarországi Regionális 

Vízművek Zrt. vezér-igazgatója 
 

3./ Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállít ással kapcsolatos 
feladatokról és tapasztalatokról 

 
Előadó:      közszolgáltató ügyvezetője  
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: közszolgáltató ügyvezető igazgatója 
 
 
 

Előterjesztés leadásának határideje:  2016. május 09. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. június 23. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 

 
1./ Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvet ésről szóló 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
    

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 

2./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 
    
 Előadó:  polgármester 

Véleményezi:  Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2016. június 13.  
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. szeptember 22. (csütörtök) 
 

N A P I R E N D 

1./  Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségve téséről szóló 
önkormányzati rendeletének módosításáról  
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 

 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves ga zdálkodásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője 
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló 
 

3./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

 Előadó:      polgármester 
 Véleményezi:    Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
4./ Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/201 6. tanévi munkájáról 

 
Előadó:  oktatási intézmény vezetője 
Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
5./ Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcs őde 2015/2016. nevelési 

év munkájáról 
 
Előadó:  oktatási intézmény vezetője 
Véleményezi:  Humánpolitikai Bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 

Előterjesztés leadásának határideje:  2016. szeptember  12. 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. november 24. (csütörtök) 

 

N A P I R E N D 
 

 
1./ Edelény Városi Önkormányzat 2017. évi bels ő ellenőrzési tervének 

jóváhagyásáról 
 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 

 
2./ Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználá sáról, tájékoztató a 

környezet-állapot felmérésr ől 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: polgármester 

 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2016. november 1 4. 
 

 

 

 

 

2016. november 24. (csütörtök)  
 

KÖZMEGHALLGATÁS 
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. december 15. (csütörtök) 

 

N A P I R E N D 
 

1./ Beszámoló a városban végzett települési folyéko ny kommunális 
hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról  

 
Előadó:      ÉRV Zrt. vezérigazgatója 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: ÉRV Zrt. vezérigazgatója 

 
 

2./ Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munk ájáról 
 

Előadó:      bizottság elnöke 
Véleményezi:      valamennyi bizottság 
Előterjesztés elkészítésének felelőse: bizottság elnöke 
 

3./ Jelentés a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásának állásáról 
 

Előadó:      polgármester 
 Véleményezi:      Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
4./ Képvisel ő-testület 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
5./ Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Töb bcélú Társulásában 

végzett munkájáról 
 

Előadó:      polgármester 
Véleményezi:     valamennyi bizottság 

 Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző 
 
 
Előterjesztés leadásának határideje:  2016. december 0 5. 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi FC székhelyének a bejegyzéséhez való hozzájárulásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 182./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Borza Bertalan képviselő arról szólt, hogy ebben az évben többször tárgyalták az 
Edelényi Futball Club támogatását, legutóbb egy 2 millió forintos plusz igényét. Mindig 
elhangzott képviselőtársaitól, hogy nem edelényi bejegyzésű a futball club, az viszont 
elmondhatják, hogy már Edelényi FC néven szerepelt a bajnokságban. Úgy gondolja, 
hogy ezáltal pontot tesznek egy dolognak a végére, és most már edelényi székhelyű is 
lesz az Edelényi Futball Club. Véleménye, hogy a támogatásokra joggal tarthatott és 
tartott igényt, annál is inkább, hogy az elért eredmény azt mutatja, hogy meg is hálálta, 
és meg is dolgozott érte a csapat. 
 
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy tavaly a labdarúgó 
bajnokság előtt „házasságot” kötött Tomor-Lak és Edelény. Akkor a Tomor-Lak 
Egyesület elnöke, Szilvai Attila úr ígéretet tett arra, hogy rövid időn belül rendezi, - ami 
picit elhúzódott különböző okok miatt –, hogy Tomor- Lak név már nem fog szerepelni 
az egyesület nevében, csak és kizárólag Edelényi Futball Club néven fog szerepelni a 
csapat. Ez most a végéhez közeledik, a cégbírósági beadás előtt egy-két nappal áll az 
egyesület átalakítása, ami egyébként teljes jogfolytonosságot fog biztosítani a klub 
számára minden területen. 
Ezek után – mivel további kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 

 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
174/2015.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi FC székhelyének bejegyzéséhez való 

hozzájárulásról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) hozzájárul a tulajdonát 
képező 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti ingatlan 
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Edelényi FC (adószám: 19914970-1-05) székhelyeként történő 
bejegyzéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Kapják: Edelényi FC, osztályok 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás” megszüntetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 183./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához kapcsolódóan az alábbi 
módosító javaslatot teszi: 
 

1. Az előterjesztés határozati javaslat 1. pontja 
„Képviselő-testület 164/2015.(XI.26.) határozattal jóváhagyott az 
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 
Működtető Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről 
szóló megállapodást – minősített többséggel hozott 
döntésével – az alábbiak szerint módosítja: 

a.)Megállapodás 3. pontja az alábbi pontokkal egészül ki: 

„3.3. A társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik. 
 

3.3.1. Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben 
Edelény, István király útja 58. szám alatti ingatlan, 
melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást 
biztosító intézmény működik, a benne lévő 
berendezései felszerelési tárgyakkal, valamennyi 
ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában áll. 

 
3.3.2. Az Edelény, belterület 652. hrsz-ú, természetben 

Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlan, melyben 
a biztos kezdet gyerekház feladatellátást biztosító 
intézmény működik, Edelény Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában áll. Az ingatlanban lévő 
berendezései, felszerelési tárgyak, valamennyi 
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ingósággal együtt Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulása tulajdonában állnak. 

 
3.4.  Pénzmaradvány, kötelezettség a költségvetési hozzájárulás 

arányában kerül felosztásra a tagok között.” 
 

b.) Megállapodás a 4. pont után kiegészül a 
megállapodás dátumával.” 

 
szövegének helyébe  
 

„Képviselő-testület 164/2015.(XI.26.) határozattal jóváhagyott az 
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodást – minősített többséggel hozott döntésével – az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
a.)Megállapodás 2.6. helyébe az alábbi pont lép: 

„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. 
Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére – a hozzá kapcsolódó 
feladatokkal, kötelezettségekkel - 2016.01.01. napjától Edelény 
Város Önkormányzat fenntartásában lévő Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ szervezeti keretein belül 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.” 
 

b.)Megállapodás 3. pontja az alábbi pontokkal egészül ki: 

„3.3. A társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik. 
 

3.4.1. Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben 
Edelény, István király útja 58. szám alatti ingatlan, 
melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást 
biztosító intézmény működik, a benne lévő 
berendezései felszerelési tárgyakkal, valamennyi 
ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában áll. 

 



 24

3.4.2. Az Edelény, belterület 652. hrsz-ú, természetben 
Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlan, melyben 
a biztos kezdet gyerekház feladatellátást biztosító 
intézmény működik, Edelény Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában áll. Az ingatlanban lévő 
berendezései, felszerelési tárgyak, valamennyi 
ingósággal együtt Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulása tulajdonában állnak. 

 
3.5.  Pénzmaradvány, kötelezettség a költségvetési hozzájárulás 

arányában kerül felosztásra a tagok között.” 
 

c.) Megállapodás a 4. pont után kiegészül a 
megállapodás dátumával.” 

 
szöveg lép. 
 

2. Az előterjesztés határozati javaslata 1. melléklet 2.6. pontja 
 

„2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni 
ellátásának módja:  

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.” 
 
szövegének helyébe 
 
„2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladatok jövőbeni 
ellátásának módja: 
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. 
Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére – a hozzá kapcsolódó 
feladatokkal, kötelezettségekkel - 2016.01.01. napjától Edelény 
Város Önkormányzat fenntartásában lévő Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ szervezeti keretein belül kerül sor.  
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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.” 
szöveg lép. 

 
3. Az előterjesztés határozati javaslata 3.f.) pontja 

 
„6. Az Alapító Okirat „6. Záró rendelkezés:” pont helyébe az alábbi 

pont lép: 
 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen okiratot 2016. január 1. napjától kell 
alkalmazni.”szövegének helyébe 

 
„6. Az Alapító Okirat „6. Záró rendelkezés:” pont helyébe az alábbi 

pont lép: 
 

6. Záró rendelkezés 
 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.” 
szöveg lép. 
 

4. Az előterjesztés határozati javaslata 2. melléklet Módosító Okirat 7.pontja 
 

„6. Záró rendelkezés 
 

Jelen okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.” szövegének helyébe 
 

„6. Záró rendelkezés 
 

Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.” szöveg lép. 
 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja a határozati javaslat elfogadását. 
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Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 10 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
175/2015.(XII.17.)   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. „Képviselő-testület 164/2015.(XI.26.) határozattal jóváhagyott az Edelény 
és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás megszüntetéséről szóló megállapodást 
– minősített többséggel hozott döntésével – az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
a.)Megállapodás 2.6. helyébe az alábbi pont lép: 

„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. 
Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére – a hozzá kapcsolódó 
feladatokkal, kötelezettségekkel - 2016.01.01. napjától Edelény 
Város Önkormányzat fenntartásában lévő Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ szervezeti keretein belül 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.” 
 
b.)Megállapodás 3. pontja az alábbi pontokkal egészül ki: 

„3.3. A társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik. 
 

3.4.1 Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben Edelény, 
István király útja 58. szám alatti ingatlan, melyben a 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást biztosító intézmény 
működik, a benne lévő berendezései felszerelési tárgyakkal, 



 27

valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában áll. 

 
3.4.2 . Az Edelény, belterület 652. hrsz-ú, természetben Edelény, 

Bányász út 2. szám alatti ingatlan, melyben a biztos kezdet 
gyerekház feladatellátást biztosító intézmény működik, 
Edelény Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. 
Az ingatlanban lévő berendezései, felszerelési tárgyak, 
valamennyi ingósággal együtt Edelényi Kistérség Többcélú 
Társulása tulajdonában állnak. 

 
3.5. Pénzmaradvány, kötelezettség a költségvetési hozzájárulás 

arányában kerül felosztásra a tagok között.” 
 

c.) Megállapodás a 4. pont után kiegészül a 
megállapodás dátumával.” 

       szöveg lép. 
 
2. Képviselő-testület az Edelény és Környéke Szociális 

Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetéséről szóló módosított megállapodást 
egységes szerkezetben a határozat 1. mellékleteként elfogadja. 

3.   Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
164/2015. (XI.26.) határozattal jóváhagyott Alapító Okiratát 
Módosító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

a.) Módosító Okirat bevezető rendelkezés szövege 
helyébe az alábbi szöveg kerül: 

„Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ az Edelény és 
Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményfenntartó Társulás 
Társulási Tanácsa által 2015. szeptember 11. napján kiadott 
1/A/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - …../2015. (XII.17.) 
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:” 
 
b.) Módosító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„1. Az Alapító Okirat „2.2. A költségvetési szerv 
alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult 
szerv” pont törlésre kerül.” 
 

c.) Módosító Okirat 2. pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„2.  Az Alapító Okirat „3. A költségvetési szerv 
irányítása, felügyelete” pont helyébe az alábbi pont 
lép: 
 

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

d.) Módosító Okirat 3. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„3. Az Alapító Okirat „4.3. A költségvetési szerv 
alaptevékenysége” pontja helyébe az alábbi pont lép: 
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. 
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, 
alapszintű ellátás, ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens 
betegek nappali ellátása, férőhely: 25 fő. 
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, 
családsegítés szolgáltatások biztosításának módját az 
intézmény szakmai programja határozza meg.” 
 

e.) Módosító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi pont lép: 
„4. Az Alapító Okirat „4.4. A költségvetési szerv 
alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése” pontja helyébe az alábbi pont lép: 
 
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 
9 102030 Idősek, demens betegek nappali 

ellátása 
10 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
11 107051 Szociális étkeztetés 



 29

12 107052 Házi segítségnyújtás 
13 107053 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
14 107054 Családsegítés 
 

f.) Módosító okirat 7. pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„6. Az Alapító Okirat „6. Záró rendelkezés:” pont helyébe az 
alábbi pont lép: 

 
6. Záró rendelkezés 

 
Jelen módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell 

alkalmazni.” 

4. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
Alapító Okiratát Módosító Okiratot egységes szerkezetben a 
határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 

5. Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
módosított Alapító Okiratát egységes szerkezetben a 
határozat 3. mellékleteként jóváhagyja. 

6. Képviselő-testület elrendeli az Edelény és Környéke Szociális 
Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás, illetve az 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító 
Okirat és az Alapító Okirat Magyar Államkincstár részére történő 
megküldését törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából. 

7. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás, 
a Módosító Okirat és az Alapító Okirat aláírására. 

Határidő:  1-5. pont: azonnak 
6-7. pont: 2015.12.20. 

Felelős:      polgármester, jegyző 
Értesül:  társult települések, kistérségi társulás, titkárság, pénzügy,  
 intézmény, MÁK   
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1. melléklet a 175/2015. (XII.17.) 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 
 

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 
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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: 
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. 
Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére – a hozzá kapcsolódó 
feladatokkal, kötelezettségekkel - 2016.01.01. napjától Edelény 
Város Önkormányzat fenntartásában lévő Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ szervezeti keretein belül 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.” 
 
 
 
 
 



 32

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. 

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.). 

 
3.3. A társulás önálló vagyonnal nem rendelkezik. 
 

3.3.1. Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben Edelény, István király 
útja 58. szám alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatellátást biztosító intézmény működik, a benne lévő berendezései 
felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll. 

 
3.3.2. Az Edelény, belterület 652. hrsz-ú, természetben Edelény, Bányász út 2. 

szám alatti ingatlan, melyben a biztos kezdet gyerekház feladatellátást 
biztosító intézmény működik, Edelény Város Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában áll. Az ingatlanban lévő berendezései, felszerelési tárgyak, 
valamennyi ingósággal együtt Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 
tulajdonában állnak. 

 
3.4.  Pénzmaradvány, kötelezettség a költségvetési hozzájárulás arányában kerül 

felosztásra a tagok között. 
 

 
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.  
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Edelény, 2015. ……………………… 
 
Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 
határozattal hagyták jóvá: 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 62/2015. (XI.19.) és ………/2015.(XII. 
….) határozattal, 
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete  134/2015. (XI.25.) és 
………/2015.(XII. ….) határozattal, 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 164/2015. (XI.26.) és 
………/2015.(XII. ….) határozattal, 
Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 73/2015. (XI.24.) és 
………/2015.(XII. ….)határozattal, 
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 90/2015. (XI.26.) és 
………/2015.(XII. ….)határozattal, 
Lak Község Önkormányzat Képviselő-testülete   204/2015. (XI.23) és 
………/2015.(XII. ….) határozattal, 
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  77/2015. (XI.19.) és 
………/2015.(XII. ….) határozattal, 
Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete  73/2015. (XI.26.) és ………/2015.(XII. 
….) 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:  ……………………………… 
 
 
Abod  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Rescsánszki Bertalanné polgármester                ………………………………… 
 
     P.H.             Dátum:  ……………………………… 
 
 
Balajt  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Szabó Zoltán polgármester                          ………………………………… 
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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 175/2015. (XII.17.) határozathoz 
 
Okirat száma: 2/M/2015. 
 
 

Módosító Okirat 
 
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ az Edelény és Környéke Szociális 
Szolgáltató és Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által 2015. szeptember 
11. napján kiadott 1/A/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – 175/2015. (XII.17.) határozatra figyelemmel - a 
következők szerint módosítom: 
 
 
1. Az Alapító Okirat „2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, 

megszüntetésére jogosult szerv” pont törlésre kerül. 
 

2. Az Alapító Okirat „3. A költségvetési szervirányítása, felügyelete” pont 
helyébe az alábbi pont lép: 

 
„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. Az Alapító Okirat „4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége” 
pontja helyébe az alábbi pont lép: 

 
„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. 
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, alapszintű 
ellátás, ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens betegek nappali 
ellátása, férőhely: 25 fő. 
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, családsegítés 
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai programja 
határozza meg.” 

 
4. Az Alapító Okirat „4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének 

kormányzati funkció szerinti megjelölése” pontja helyébe az alábbi pont 
lép: 
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„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 
9 102030 Idősek, demens betegek nappali 

ellátása 
10 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
11 107051 Szociális étkeztetés 
12 107052 Házi segítségnyújtás 
13 107053 Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 
14 107054 Családsegítés 

 
5 .Az Alapító Okirat „4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési 
területe:” pont helyébe az alábbi pont 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 
4.5.7. Jelzőrendszeres házi 
 segítségnyújtás:   Edelény, Abod, Szakácsi  
     települések közigazgatási területe 
4.5.8. Szociális étkeztetés:   Edelény város közigazgatási területe 



 37

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 módosító okiratot 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.”  

 
 
Edelény, 2015. ………………….. 
 
 

P.H. 
 

          Molnár Oszkár 
           polgármester 
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3. melléklet a 175/2015. (XII.17.) 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. 
 

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. 

 
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. 
 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati 
besorolása 
 szakágazat száma szakágazat megnevezése 
1 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
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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. 
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, alapszintű ellátás, 
ellátottak száma: 126 fő. Idősek, demens betegek nappali ellátása, férőhely: 
25 fő. 
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, családsegítés 
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai programja 
határozza meg. 
 

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 
9 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása 
10 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
11 107051 Szociális étkeztetés 
12 107052 Házi segítségnyújtás 
13 107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
14 107054 Családsegítés 

 
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 alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel 
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 12. napján kelt, 12/2014. 
(IX.11.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom. 
 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet  
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen 
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapító okiratnak az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015.12.17. napján kelt, 
…………………………………………………… napjától alkalmazandó 2/M/2015. okiratszámú 
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának. 
 
Kelt: ……………………………… 
 

P.H. 
Magyar Államkincstár 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Magyar Rákellenes Liga Edelényi Remény Alapszervezetével kötött megállapodás 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 184./ 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 – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
176/2015.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Magyar Rákellenes Liga Edelényi Remény 

Alapszervezetével  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Magyar Rákellenes Liga Edelényi Remény Alapszervezetével 
kötött megállapodás módosítását a határozat mellékleteként 
jóváhagyja. 
 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás módosításának aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, civil szervezetek 
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Melléklet a 176/2015.(XII.17.) határozathoz 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
módosítása 

 
mely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István 
király u 52.; adószám: 15725596-2-05), (továbbiakban: Önkormányzat), képviseli: 
Molnár Oszkár polgármester 
 
másrészről Magyar Rákellenes Liga Edelényi – Remény Alapszervezet 
(székhely: 3780 Edelény, Katona J. 50/b), (továbbiakban: Egyesület), képviseli: 
Vajda Zoltánné elnök között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

1.) Felek rögzítik, hogy közöttük 2015.06.05. napján megállapodás jött létre 100.000 
Ft, azaz egyszázezer forint vissza nem térítendő támogatás felhasználására 
vonatkozóan.  

2.) Támogatott 2015. december 7. napján kelt levelében kérte, hogy a Megállapodás 
2.) pontjában szereplő célon túl „karácsonyi műsor” megszervezésére is 
felhasználható legyen a támogatás.      

3.) Fentiek alapján a felek megállapodnak, hogy a 2015.06.05. napján megkötött 
Megállapodás 2.) pontja helyébe az alábbi pont lép: 

„2.) Az Egyesület vállalja, hogy a támogatást „Séta a mellrák ellen” Edelényben 
megvalósuló rendezvény és „karácsonyi műsor” megszervezéséhez 
használja fel.” 

3.) A Megállapodás itt nem érintett pontjai változatlanul érvényesek. 

A 2015.06.05. napján kötött Megállapodás a jelen módosítással együtt érvényes. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó szabályai 
irányadóak. 

Edelény, 2015. december 17. 

..............................................    .............................................. 

              támogató            támogatott 

 
Ellenjegyző: 
  …………………………. 
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8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ részére vagyonvédelmi rendszer kiépítéséhez 
és rongálás okozta károk helyreállításához fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 185./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy a Szociális Szolgáltató Központ Egresen található 
telephelyét érinti az előterjesztés, ahol a Biztos Kezdet Gyerekház működik, és ahol az 
előző hónapokban rongálások történtek az ingatlanon. Most már egy picit biztonságban 
van az épületegyüttes, hiszen sikerült térfigyelő kamerákat felszerelni így az egész 
ingatlan megfigyelés alatt van. Az okozott rongálások helyreállítására kéri a fedezet 
biztosítását. 
 
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 

 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
177/2015.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Edelényi Szociális Szolgáltató Központ részére 

vagyonvédelmi rendszer kiépítéséhez és rongálások 
okozta károk helyreállításához fedezet biztosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ részére 
vagyonvédelmi rendszer kiépítéséhez és rongálások okozta 
károk helyreállításához fedezet biztosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ részére a Bányász út 2. 
szám alatti telephely vagyonvédelmi rendszerének kiépítésére, 
valamint rongálások okozta károk helyreállítására 500 eFt 
fedezet biztosít a 2015. évi költségvetés általános tartaléka 
terhére az intézmény fenntartója, az Edelény és Környéke 
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Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás útján. 

                       
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, társulás, intézmény  

 
 
9./ Napirendi pont tárgya: 
 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 186./ 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 – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
178/2015.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést 
és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának állásáról szóló jelentést megtárgyalta 
és azt   elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 
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10./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 187./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy ezt az előterjesztést egy féléves munka előzte meg, 
megtörtént az önkormányzat teljes vagyonának felmérése. Az Alkusz Biztosító, akivel 
szerződésük van, ezt a három ajánlatot tartotta tárgyalásra érdemesnek. Javasolja a 
Képviselő-testületnek, hogy az összességében legjobb ajánlatot ado Aegonnal kössék 
meg továbbra is a vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést. 
Ezek után - a mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az előterjesztés 
határozati javaslatának elfogadását. 

 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
179/2015.(XII.17.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelény Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény Város Önkormányzat vagyon- és felelősségbiztosításáról 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy az önkormányzat vagyon- és 
felelősségbiztosítására vonatkozóan az Aegon, a Generali, az 
Allianz, K&H, az MKB, a Signal, az Uniqua és az Union Biztosítók 
nyújtottak be ajánlatot. 

2. A Képviselő-testület a beérkezett ajánlatokat megismerte, és 
megállapítja, hogy az összességében legkedvezőbb ajánlatot az 
Aegon Biztosító ZRt. nyújtotta be. 

3. A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 
összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Aegon Biztosító 
ZRt. ajánlatát elfogadja, és ezen Biztosítóval kíván vagyon- és 
felelősségbiztosítást kötni a 2016. január 1. napjától 2018. 
december 31. napjáig tartó három éves időtartamra. Az éves díj 
összege: 1.599.884,- Ft. 
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vagyon- és 
felelősségbiztosítási ajánlat aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Határozatról értesülnek:Optimális Kft., osztályok 

 

Napirend után Loj Balázs alpolgármester kért szót. Elmondta, hogy úgy látszik, hogy a 
kormányzópárt, a Fidesz erősödése és azok az intézkedések, amik szerinte jó irányba 
viszik az országot – gondol itt például arra, hogy tegnap bejelentették, hogy 3 gyermek 
után 10 millió forinttal támogatják a családokat, akik új lakáshoz jutnak, vagy gondol 
arra, hogy kibővítik a CSOK-kot, életpályamodellt vezetnek be a szociális ágazatban, 
illetve a kormánytisztviselőknél. Tehát úgy látszik, hogy ezek az intézkedések és a Fidesz 
erősödése kicsit megbolondítja a politikai ellenfeleket, olyan dolgokat követnek el, amit 
kampányidőszakon kívül nem szoktak elkövetni. Éjszaka szórólapokkal szórták tele 
Edelény városát, és Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr, Garai Bertalan alelnök úr 
és jó maga nevében azt a látszatot keltik, hogy ők az iszlámvallást erősítik, és arra 
buzdítják a gyerekeket és a szülőket, hogy iszlám intézményekbe írassák be a 
gyerekeiket. Természetesen ez egy hazugság és koholt vád, ezért feljelentést fognak 
tenni ebben az ügyben ismeretlen tettes ellen, hiszen a nevüket nem adják az ilyen 
emberek az ilyen cselekményekhez. Határozott véleményük van abban is, hogy a 
legszebb dolog egy nő életében és mindannyiuk életében, ez a születés. Most ezen megy 
az egyik polémia. Azt hiszi, ők, akik a jobboldalon állnak, többen vannak itt, akkor is ha 
vannak vitáik és azt mondhatják, hogy a legszebb dolog anyának lenni a világon, ez a 
határozott véleményük. Abban is határozott véleményük van, hogy az országot meg kell 
védeniük a migránsoktól. Most is aláírást gyűjtenek a vásárban a kötelező migránskvóta 
ellen, és jelenleg is azon az állásponton vannak és azon is fognak maradni, hogy 
megvédjék a bevándorlóktól az országot, természetesen mindenféle vallást, vallási 
hovatartozást tiszteletben tartva. Nem igaz az, amit a szórólapon terjesztenek, ezért 
feljelentést fognak tenni. 
 
Polgármester  - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a megjelenést, és a nyílt ülést bezárta. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 
               Molnár Oszkár           Vártás József 
               polgármester        jegyző 
 
 


