EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2016. június 13-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT
Zárt ülés:
1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről, valamint ügyvezetői felmentvény
megadásáról
Nyílt ülés:
1. Civil szervezetek támogatásáról
2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat benyújtásáról
4. Az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 9/18 hrsz-ú ingatlan
bérbeadásáról
5. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatásáról

E d e l é n y, 2016. június 13.

Vártás József
jegyző

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 13-án
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Csabai Gyula, Fischer
Ferdinánd,
Káli Richárd, Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné
Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Borza Bertalan, Korbély Györgyi Katalin képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 9 fő
fő jelen van, később érkezik Magyar Árpádné képviselő, így a képviselő-testület
létszáma 10 fős lesz.
Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
Zárt ülés
1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről, valamint ügyvezetői felmentvény
megadásáról
Előadó: polgármester
Nyílt ülés
1. Civil szervezetek támogatásáról
Előadó: polgármester
2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
Előadó: polgármester
3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
4. Az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 9/18 hrsz-ú ingatlan
bérbeadásáról
Előadó: polgármester
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Javasolja napirendre felvenni az „Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatásáról”
szóló 115./ sorszámú előterjesztést, valamint „Az Edelény belterület 871/12 hrsz-ú,
Tóth Árpád út 4. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos
nyilatkozattételről” szóló 116./ sorszámú előterjesztést.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 9 képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja a
módosítással együtt.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 9 képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta az alábbiak szerint:
Zárt ülés
1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről, valamint ügyvezetői felmentvény
megadásáról
Előadó: polgármester
Nyílt ülés
1. Civil szervezetek támogatásáról
Előadó: polgármester
2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
Előadó: polgármester
3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
4. Az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 9/18 hrsz-ú ingatlan
bérbeadásáról
Előadó: polgármester
5. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatásáról
Előadó: polgármester
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6. Az Edelény belterület 871/12 hrsz-ú, Tóth Árpád út 4. szám alatti ingatlant
érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről.
Előadó: polgármester
Polgármester az első napirend tárgyalására zárt ülést rendel el.
Zárt ülést követően a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Civil szervezetek támogatásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 111./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester örül annak, hogy a képviselő-testület elé került ez az
előterjesztés, hiszen hosszú évek óta a Császtai Búcsú az egyik legszínvonalasabb
rendezvény a városban, és többen vannak itt, akik ilyen vagy olyan formában
kivették a részüket a szervezés mellett a történetből. Arra biztatja a képviselőtársait,
hogy szavazzák meg az előterjesztést, és támogassák a rendezvényt.
Virág Tamás képviselő a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét.
Polgármester: Már sokadik alkalommal rendezi meg a Hegyközség a Császtai
Búcsút, ennek a támogatásáról szól ez az előterjesztés.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot - 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
–10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
89/2016.(VI.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Civil szervezetek támogatásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

4

1./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Edelényi Hegyek Közössége (székhely: 3780
Edelény, Zártkert Császta Szőlőhegy Hrsz.: 5558)
részére, a XI. Császtai Búcsú megrendezéséhez
1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint vissza
nem térítendő támogatást nyújt a 2016. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.

2./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert támogatás biztosításáról
szóló megállapodás aláírására.

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont 2016. június 30.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, civil szervezet
2./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 112./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
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
90/2016.(VI.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az Edelényi Mátyás Óvoda és
Bölcsőde átszervezéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
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1. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
82/2016.(V.26.) határozattal jóváhagyott Módosító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
a) Módosító okirat felvezető szövegében az előző alapító okirat
kiadásának dátuma „2016.03.24.” napra módosul.
b) Módosító okirat 1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„1.Az Alapító okirat 4.4. pontjában szereplő táblázat helyébe a
következő táblázat lép:
korm ányzati
funkciószám

korm ányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakm ai
feladatai

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyerm ekek
óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

3

091130

N em zetiségi óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás m űködtetési
feladatai

5

096015

Gyerm ekétkeztetés köznevelési
intézm ényben

6

096025

M unkahelyi étkeztetés köznevelési
intézm ényben

7

104031

Gyerm ekek bölcsődei ellátása

8

104035

Gyerm ekétkeztetés bölcsődében,
fogyatékosok nappali
intézm ényében”

c) Módosító okirat 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.Az

Alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján,
határozott időre Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bízza meg.
A költségvetési szerv vezetőjének vonatkozásában az egyéb
munkáltatói jogokat Edelény Város mindenkori polgármestere
gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésével,
vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés
kiszabásával
kapcsolatos
hatáskört
Edelény
Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.”
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d) Módosító okirat kiegészül a következő 3. ponttal:

„3.Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a
következő táblázat lép:

1
2

foglalkoztatási
jogviszony
Közalkalmazotti
jogviszony
M unkaviszony

3

M egbízási
jogviszony

4

Közfoglalkoztatási
jogviszony

jogviszonyt szabályozó
jogszabály
1992. évi XXXI II. törvény
2012. évi I. törvény a m unka
törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a P olgári
Törvénykönyvről
2011. évi CVI. törvény a
közfoglalkoztatásról
és
a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valam int
egyéb
törvények
m ódosításáról”

e) Módosító okirat kiegészül a következő 4. ponttal:

„4.Az Alapító okirat 6.1.3. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási-számviteli
feladatait
együttműködési
megállapodás alapján az Edelényi Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Edelény, István
király útja 49.) látja el.”
f) Módosító okirat kiegészül a következő 5. ponttal:
„5.Az Alapító okirat 6.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a
következő táblázat lép:
feladatellátási hely megnevezése

tagozat
megjelölés
e

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1

óvodában Edelény, Mátyás király
út 7/a szám alatt

40 fő

2

az óvodában Edelény, Mátyás
király út 1. szám alatti telephelyen

3

az óvodában Edelény, Bányász út
2. szám alatti telephelyen

50 fő

4

az óvodában Edelény, Árpád út 41.
szám alatti telephelyen

52 fő

5

a bölcsődében Edelény, Mátyás
király út 7/a szám alatt

100 fő

38fő

2. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratának módosításáról szóló Módosító Okiratot a határozat 1.
mellékleteként jóváhagyja.
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3. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító
Okiratát a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal, 2016. július 1.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK

1.melléklet a 90/2016.(VI.13.) határozathoz

Okirat száma: 2/M/2016.

Módosító okirat
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete által 2016.03.24. napján kiadott, 1/A/2016. számú
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2)
bekezdése alapján – a …/2016.(VI….. .) határozatra figyelemmel –a
következők szerint módosítom:
1. Az Alapító okirat 4.4. pontjában szereplő táblázat helyébe a következő
táblázat lép:

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai

3

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

2
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2. Az Alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
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A költségvetési szerv vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény
Város mindenkori polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének
kinevezésével, vezetői megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
3. Az Alapító okirat 5.2. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat
lép:

foglalkoztatási jogviszony
1 Közalkalmazotti jogviszony
2 Munkaviszony
3 Megbízási jogviszony
Közfoglalkoztatási
4 jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
1992. évi XXXIII. törvény
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról
és
a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról

4. Az Alapító okirat 6.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján az Edelényi
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Edelény, István király
útja 49.) látja el.
5. Az Alapító okirat 6.2 pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat
lép:

tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1

óvodában Edelény, Mátyás király út 7/a szám
alatt

40 fő

2

az óvodában Edelény, Mátyás király út 1. szám
alatti telephelyen

100 fő

3

az óvodában Edelény, Bányász út 2. szám alatti
telephelyen

50 fő

4

az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám alatti
telephelyen

52 fő

5

a bölcsődében Edelény, Mátyás király út 7/a szám
alatt

38 fő

Jelen módosító okiratot 2016.07.01. napjától kell alkalmazni.
Kelt: Edelény, 2016.06.09.

P.H.
aláírás
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2.melléklet a 90/2016.(VI.13.) határozathoz

Okirat száma: 2/A/2016.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint
adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. .. megnevezése: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde

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

telephely megnevezése
1

telephely címe

3780 Edelény, Mátyás király út 1.

2

3780 Edelény, Bányász út 2.

3

3780 Edelény, Árpád út 41.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01.
2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
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2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése
1

székhelye

Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 3780 Edelény, Borsodi út 34.
Iskola,
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény és Napköziotthonos Óvoda

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

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

4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

851020

óvodai nevelés

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban meghatározott
óvodai neveléssel és bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat.
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint a gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült –
nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos,
akadályozott beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek ellátása.

4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
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ellátásának szakmai feladatai
3

091130

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

4

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

5

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

7

104031

Gyermekek bölcsődei ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében
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4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1.Óvoda esetében:

Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések területe, valamint
Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Verespart út, Bihari János út,
Rózsavölgyi Márk út, Cseres út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út,
Dankó Pista út, Hársfa út, Herman Ottó utca, Korányi Sándor út, Kővágó
út, Menner Adolf út, Nyár út, Tölgyfa út, Rákóczi Ferenc út, Rozsnyói út,
Semmelweis Ignác út, Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tóth
Árpád út, Újtemplom út, Újvilág út, Antal György út, Hősök tere, Borsodi
út a Bódva hídig, Móra Ferenc út, Fűzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út,
Katona József út, Arany János út, Szemere Bertalan út, Petőfi Sándor út,
Póts András út, Lévay József út, Palóczy László út, Patak út, Pást utca,
Szent Erzsébet út, Tormás út, Deák Ferenc út, István király útja, Mátyás
király út, Belvárosi út, Fenyősor út, Szent Márton út.
4.5.2. Bölcsőde esetében:

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

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
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A költségvetési szerv vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat
Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének
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
Közalkalmazotti jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
1992. évi XXXIII. törvény

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3

Megbízási 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

1
2

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde
6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott óvodai nevelés
6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján az
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
(Edelény, István király útja 49.) látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény

tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése

maximális
gyermek-,
tanulólétszám

1

óvodában Edelény, Mátyás király út 7/a
szám alatt

40 fő

2

az óvodában Edelény, Mátyás király út 1.
szám alatti telephelyen

100 fő

3

az óvodában Edelény, Bányász út 2.
szám alatti telephelyen

50 fő

4

az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám
alatti telephelyen

52 fő
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5

a bölcsődében Edelény, Mátyás király út
7/a szám alatt

38 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

1

3780 Edelény, Mátyás király út
7/a

168/2.

2

3780 Edelény, Mátyás király út
1.

175/2.

3

3780 Edelény, Bányász út 2.

652.

4

3780 Edelény, Árpád út 41.

2202

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés
funkciója, célja
joga vagy a
vagyon
használati joga
Az intézmény
az elidegenítés, óvodai nevelés,
bölcsődei ellátás
megterhelés
kivételével a
hatályos
óvodai nevelés
jogszabályok és
önkormányzati
rendelet(ek)ben óvodai nevelés
foglaltak szerint
önállóan
rendelkezik a
használatba
óvodai nevelés
adott
vagyonnal.

Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2015. szeptember 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg
a költségvetési szerv 2013. szeptember 11. napján kelt, 182/2013. (IX.11)
okiratszámú alapító 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 Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016.06.13. napján kelt,
2016. július 1. napjától alkalmazandó 2/M/2016. okiratszámú módosító okirattal
végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: ……………………………………………………..
P.H.
Magyar Államkincstár
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3./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 113./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy amennyiben sikeres lenne ez a pályázat a Szent
Miklós Általános Iskolában működő önkormányzati fenntartású konyhát
korszerűsítenék.
Ezt követően - mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
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
91/2016.(VI.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó
pályázat benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat
benyújtásáról” című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.) Edelény Város Önkormányzatának képviselő-testülete pályázatot
nyújt
be
az
önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések
támogatására című konstrukció megvalósítása érdekében.
2.) Képviselő-testület jóváhagyja az önkormányzati fenntartású
gyermekétkeztetést biztosító konyha felújítását és
kapcsolódó eszközbeszerzést célzó pályázat teljes körű
megvalósítását.
3.) Képviselő-testület a pályázat keretein belül a gyermekétkeztetést biztosító konyhát (3780 Edelény, Borsodi út 36.) a
beruházás helyszínéül jóváhagyja.
4.) A pályázat teljes költségvetését maximum bruttó
42.105.263 Ft összegben határozza meg. A pályázati felhívás
alapján a támogatás intenzitása maximum 95 %.
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5.) Képviselő-testület a pályázathoz szükséges maximum bruttó
2.105.263 önerőt fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.
6.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal
kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok
megtételére, nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
4./ Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 9/18 hrsz-ú ingatlan
bérbeadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 114./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester: Az ülés első részében felvetődött a nyilvános WC-nek a dolga, és ez az
előterjesztés szorosan kapcsolódik a vásárcsarnok építésére benyújtott pályázathoz, és
a telekalakítást el kellett végzeni, ott önmagában állt egy külön helyrajzi számon a
nyilvános WC, tehát nem volt mese, ezt meg kellett lépni. Reméli, hogy mihamarabb
kulturált körülményeket tudnak teremteni ebben is.
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
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
92/2016.(VI.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az önkormányzat tulajdonát képező, 9/18 hrsz-ú ingatlan
bérbeadásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az önkormányzat tulajdonát képező, 9/18 hrsz-ú ingatlan
bérbeadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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1. A Képviselő-testület elrendeli az önkormányzat tulajdonában
levő, Edelény belterület 9/18 hrsz-ú ingatlan bérbeadásra
történő meghirdetését.
2. Az ingatlan bérbeadására az alábbi felhívást kell közzétenni az
Edelényi Városi Televízióban és Edelény Város honlapján:
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson
2023. december 31-ig tartó, határozott időtartamra
bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező, Edelény
belterület 9/18 hrsz-ú, 2.575 m2 területű építési telket.
A tárgyaláson bárki részt vehet, aki az Edelényi Közös
Önkormányzati
Hivatal
letéti
számlájára(1203780500113009-01100000) legkésőbb 2016. június 20-án 9:00
óráig letétbe helyez 3.403.600,-Ft (azaz Hárommilliónégyszázháromezer-hatszáz forint) licitálási biztosítékot,
amely a nyertes pályázónál a bérleti díjba beleszámít. Az
ingatlan bérleti jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb
bérleti díj megfizetését.
Kikiáltási ár: a bérleti szerződés teljes időtartamára
szóló, összesen 34.036.000,-Ft (azaz Harmincnégymillióharminchatezer forint) összegű bérleti díj
Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz Harmincezer forint)
Licittárgyalás időpontja: 2016. június 20-án (hétfőn)
9:00 óra.
Helye:
Edelényi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
tanácskozóterme (Edelény, István király útja 52.)
A versenytárgyalást a jegyző vezeti.
Az
ingatlan
bérbeadásával
kapcsolatban
további
felvilágosítást ad: Berkő Péter vagyongazdálkodási
ügyintéző, Tel: 48/524-100/123 mellék (Edelényi Közös
Önkormányzati hivatal, Pénzügyi Osztály, 3780 Edelény,
István király útja 52.)
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő:

meghirdetés azonnal, licittárgyalás
20.,szerződéskötés 2016. június 22.
Felelős:
polgármester, jegyző
Határozatról értesülnek: osztályok
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2016.

június

5./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 115./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
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
93/2016.(VI.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub részére a nyugdíjas
korosztály számára szervezett programok, rendezvények
megvalósításához 100.000 Ft, azaz egyszázezer forint
vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2016. évi
költségvetés általános tartaléka terhére.
2./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert támogatás biztosításáról
szóló megállapodás aláírására.
Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont 2016. június 30.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, civil szervezet
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6./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 871/2 hrsz-ú, Tóth Árpád út 4. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 116./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
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 VÁRO S ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2016.(VI.13.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 871/2 hrsz-ú, Tóth Árpád út 4.
szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal
kapcsolatos nyilatkozattételről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény belterület 871/2 hrsz-ú, Tóth Árpád út 4.
szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos
nyilatkozattételről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy a KN-SV Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
tulajdonát képező, Edelény belterület 871/2 helyrajzi számú,
természetben Edelény, Tóth Árpád út 4. szám alatt található,
„kivett kereskedelmi egység, udvar” megnevezésű ingatlan
értékesítése során az Edelény Város Önkormányzatát megillető
elővásárlási joggal - annak fenntartása mellett – nem kíván
élni.

2./

A Képviselő-testület
nyilatkozat aláírására.

felhatalmazza

Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok
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a

polgármestert

a

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

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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