EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2016. december 15-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról
2. Az egészségügyi
megalkotásáról

alapellátások

körzeteinek

megállapításáról

szóló

rendelet

3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltéséről
4. Borsodi Általános Iskola eszközbeszerzéshez támogatás nyújtásáról a KLIK
Kazincbarcikai Tankerülete részére
5. Edelény Város
jóváhagyásáról

Önkormányzat

Képviselő-testület

2017.

évi

munkatervének

6. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
7. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
8. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
9. Az Edelény belterület 1557 hrsz-ú, Borsodi út 143. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
10. Miskolci Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés megkötéséről
E d e l é n y, 2016. december 15.
Dr. Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 15én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Borza Bertalan, Csabai Gyula, Fischer
Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj
Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya
képviselők
Igazoltan távol: Béres Tibor, Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
208./sorszámú előterjesztésnél
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltéséről
Bakó Gyuláné Mátyás Óvoda és Bölcsőde mb.
vezetője
209./sorszámú előterjesztésnél
Borsodi Általános Iskola eszközbeszerzéshez támogatás nyújtásáról a KLIK
Kazincbarcikai Tankerülete részére
Turócz Bertalan Borsodi Általános Iskola igazgatója
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 9 fő jelen van, később
érkezik Csabai Gyula képviselő, így a képviselő-testület 10 fős lesz.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról
2. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet
megalkotásáról
3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltéséről
4. Borsodi Általános Iskola eszközbeszerzéshez támogatás nyújtásáról a KLIK
Kazincbarcikai Tankerülete részére
5. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének
jóváhagyásáról
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6. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
7. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
8. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Javasolja napirendre felvenni a 214./ sorszámú, „Az Edelény belterület 1557 hrsz-ú,
Borsodi út 143. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos
nyilatkozattételről”, valamint a 215./ sorszámú „Miskolci Tankerületi Központtal kötendő
vagyonkezelési szerződés megkötéséről” szóló előterjesztést.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot - 9 képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület tagjai részéről
van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását 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:
1. Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladékszállítással kapcsolatos feladatellátásról
2. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló rendelet
megalkotásáról
3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltéséről
4. Borsodi Általános Iskola eszközbeszerzéshez támogatás nyújtásáról a KLIK
Kazincbarcikai Tankerülete részére
5. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének
jóváhagyásáról
6. Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
7. Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
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8. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
9. Az Edelény belterület 1557 hrsz-ú, Borsodi út 143. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
10. Miskolci
Tankerületi
megkötéséről

Központtal

kötendő

vagyonkezelési

szerződés

Tárgyalt napirendek
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatellátásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 206./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2016.(XII.15.) 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
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Melléklet a 174/2016.(XII.15.) önkormányzati határozathoz
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2./ Napirendi pont tárgya:
Az egészségügyi alapellátások
megalkotásáról
Előadó: polgármester

körzeteinek

megállapításáról

szóló

rendelet

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 207./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet tervezet
elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 9 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2016.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.5 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,
az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani
intézet véleményének kikérésével; és
a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (1a)
bekezdésében biztosított hozzájárulási jogkörében eljáró
Abod Község Önkormányzatának, Balajt Község Önkormányzatának, Becskeháza
Önkormányzatának, Bódvalenke Község Önkormányzatának, Bódvarákó
Önkormányzatának, Bódvaszilas Község Önkormányzatának, Boldva
Önkormányzatának, Borsodszirák Község Önkormányzatának, Damak
Önkormányzatának,
Debréte
Község
Önkormányzatának,
Égerszög
Önkormányzatának,
Galvács
Község
Önkormányzatának,
Hangács

Község
Község
Község
Község
Község
Község
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Önkormányzatának, Hegymeg Község Önkormányzatának, Hidvégardó Község
Önkormányzatának,
Irota
Község
Önkormányzatának,
Komjáti
Község
Önkormányzatának,
Ládbesenyő
Község
Önkormányzatának,
Lak
Község
Önkormányzatának,
Martonyi
Község
Önkormányzatának,
Meszes
Község
Önkormányzatának,
Nyomár
Község
Önkormányzatának,
Perkupa
Község
Önkormányzatának, Rakaca Község Önkormányzatának, Rakacaszend Község
Önkormányzatának,
Szakácsi
Község
Önkormányzatának,
Szalonna
Község
Önkormányzatának,
Szendrőlád
Község
Önkormányzatának,
Szín
Község
Önkormányzatának, Színpetri Község Önkormányzatának, Szögliget Község
Önkormányzatának, Szőlősardó Község Önkormányzatának, Szuhogy Község
Önkormányzatának, Teresztenye Község Önkormányzatának, Tomor Község
Önkormányzatának, Tornabarakony Község Önkormányzatának, Tornakápolna Község
Önkormányzatának, Tornanádaska Község Önkormányzatának, Tornaszentandrás
Község Önkormányzatának, Tornaszentjakab Község Önkormányzatának, Varbóc
Község Önkormányzatának, Viszló Község Önkormányzatának, Ziliz Község
Önkormányzatának, illetve Szendrő Város Önkormányzatának a hozzájárulásával a
következőket rendeli el:
1.§ E rendelet hatálya a 8. § tekintetében kiterjed Abod, Balajt, Becskeháza,
Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Égerszög,
Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Irota, Komjáti, Ládbesenyő, Lak, Martonyi,
Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, Szalonna, Szendrőlád, Szín,
Színpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony,
Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Varbóc, Viszló, Ziliz
község, illetve Szendrő és Edelény város közigazgatási területén területi ellátási
kötelezettséggel, működtetési jog alapján tevékenységet végző egészségügyi
szolgáltatókra.
2. § Az 1. melléklet
meghatározását.
3.§ A 2. melléklet
meghatározását.

tartalmazza
tartalmazza

a
a

felnőtt
házi

háziorvosi

körzetek

utca

szerinti

gyermekorvosi

körzetek

utca

szerinti

4.§ A 3. melléklet tartalmazza a vegyes profilú fogorvosi körzetek utca szerinti
meghatározását.
5.§ A 4. melléklet tartalmazza az óvodai és iskolai fogászati ellátási körzetek
intézmények szerinti meghatározását.
6.§ Az 5. melléklet tartalmazza az óvoda- és iskola-egészségügyi feladat-ellátási
körzetek intézmények szerinti meghatározását.
7.§ A 6. melléklet tartalmazza a védőnői körzetek utca és intézmények szerinti
meghatározását.
8.§ A 7. melléklet tartalmazza az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi ügyeleti ellátás területének települések szerinti meghatározását.
9.§

Ez a rendelet 2016. december 20. napján lép hatályba.
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10.§ Hatályát veszti az Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást
nyújtó szolgálatok körzethatárairól szóló 17/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet.

Dr. Vártás József
jegyző

M olnár Oszkár
polgárm ester

K ihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.((XII.17.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. december 15.
napján.

Dr. Vártás József
jegyző
1. melléklet a 27/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
1. számú felnőtt háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül
1.1 Tóth Árpád út,
1.2 Széchenyi István út,
1.3 Rozsnyói út,
1.4 Rákóczi Ferenc út,
1.5 Újvilág út,
1.6 Táncsics Mihály út,
1.7 Menner Adolf út,
1.8 Nyár út,
1.9 Császtai út,
1.10 Herman Ottó utca,
2.Damak település közigazgatási területe

az alábbi utcák
1.11. Bólyai János út,
1.12. Semmelweis Ignác út,
1.13. Korányi Sándor út,
1.14. Hársfa út,
1.15. Tölgyfa út,
1.16. Dankó Pista út,
1.18. Móra Ferenc út.

2. számú felnőtt háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1 Árpád út,
1.11. Klapka György út,
1.2. Bartók Béla út,
1.12. Kölcsey Ferenc út,
1.3. Bem József út,
1.13. Liliom utca,
1.4. Bocskai István út,
1.14. Madách Imre út,
1.5. Erkel Ferenc út,
1.15. Malomszög út,
1.6. Finkei út,
1.16. Miklós Gyula út,
1.7. Gábor Áron út,
1.17. Móricz Zsigmond út,
1.8. Hóvirág utca,
1.18. Nefelejcs út,
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1.9. Jázmin utca,
1.19. Tompa Mihály út,
1.10. Jókai Mór út,
1.20. Vörösmarty Mihály út,
2.Ládbesenyő – Andrástanya települések közigazgatási területe
3. számú felnőtt háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1. Antal György út 40 számig mindkét oldal,
1.13. Mátyás király út
1.2. Arany János út,
1.14. Pást utca,
1.3. Barátság út, Béke út,
1.15. Patak út,
1.4. Borsodi út páros oldal 40 számig,
1.16. Palóczy László út,
1.5. Borsodi út páratlan oldal 15 számig,
1.17. Póts András út,
1.6. Bódva út,
1.18. Petőfi Sándor út,
1.7. Deák Ferenc út,
1.19. Szemere Bertalan út,
1.8. Hősök tere,
1.20. Szent Erzsébet utca,
1.9. Ifjúság út,
1.21. Tormás út,
1.10.István király útja,
1.22. Újtemplom út,
1.11. Katona József út,
1.23. I. Sz. Gátőrház.
1.12. Kővágó út,
4. számú felnőtt háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1. Antal György út 41. számtól,
1.11. Fűzfa út,
1.2. Szentpéteri út,
1.12. Napsugár út,
1.3. Bányász út,
1.13. Kossuth Lajos út,
1.4. Egres út,
1.14. Szabadság út,
1.5. Verespart út,
1.15. Alkotmány út,
1.6. Bihari János út,
1.16. Dózsa György út,
1.7. Rózsavölgyi Márk út,
1.17. Dögtér tanya,
1.8. Cseres út,
1.18. Szent Márton út.
1.9. Kenderföldi út,
1.10. Lévay József út,
2.Abod település közigazgatási területe
3.Balajt település közigazgatási területe
5. számú felnőtt háziorvosi körzet
1.Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1. Akác út,
1.12. Markovics tanya,
1.2. Ady Endre út,
1.13. Mester út,
1.3. Borsodi út páros oldal 42. számtól,
1.14. Mező út,
páratlan oldal 17. számtól,
1.15. Muskátli út,
1.4. Borsvezér út,
1.16. Rozmaring út,
1.5. Csalogány út,
1.17. Tárnok út,
1.6. Déryné út,
1.18. Tomori Pál út,
1.7. Eötvös Lóránd út,
1.19. Váralja út,
1.8. Gyöngyvirág út,
1.20. Virág út,
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1.9. József Attila út,
1.10. Juhász Gyula út,
1.11. Kandó Kálmán út,

1.21. Vizsolyi út,

2. melléklet a 27/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
1. számú házi gyermekorvosi körzet
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1 Ady Endre út,
1.2 Akác út,
1.3 Alkotmány út,
1.4 Barátság út,
1.5 Béke út,
1.6 Borsodi út,
1.7 Borsvezér út,
1.8 Csalogány út,
1.9 Deák Ferenc út,
1.10 Déryné út,
1.11 Dózsa György út,
1.12 Eötvös Lóránd út,
1.13 Gyöngyvirág út,
1.14 Hóvirág utca,
1.15 Hősök tere,
1.16 Ifjúság út,
1.17 István király útja,
1.18 Jázmin utca,
1.19 József Attila út,
1.20 Juhász Gyula út,
1.21 Kandó Kálmán út,
1.22 Kossuth Lajos út,
1.23 Liliom utca,
1.24 Malomszög út,
1.25 Markovics tanya
(külterület),
1.26 Mester út,
1.27 Mező út,
1.28 Miklós Gyula út,
1.29 Móricz Zsigmond
út,
1.30 Muskátli út,
1.31 Palóczy László út,
1.32 Pást utca, Patak út,
1.33 Rozmaring út,
1.34 Szabadság út,
1.35 Tomori Pál,
1.36 Tompa Mihály út,
1.37 Váralja út,

1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58

Virág út,
Vizsolyi út,
Arany János út,
Bányász út,
Egres út,
Fűzfa út,
Katona József út,
Kenderföldi út,
Lévay József út,
Mátyás király út,
Móra Ferenc út,
Napsugár út,
Nefelejcs utca,
Petőfi Sándor út,
Póts András út,
Rózsavölgyi Márk út,
Szemere Bertalan út,
Szent Erzsébet utca,
Tárnok út,
Tormás út,
I. számú Gátőrház,
(külterület)
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2. Abod település közigazgatási területe
3. Ládbesenyő település közigazgatási területe
2. számú házi gyermekorvosi körzet
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák
1.1 Antal György út,
1.2 Árpád út,
1.3 Bartók Béla út,
1.4 Bem József út,
1.5 Bocskai István út,
1.6 Bódva út,
1.7 Bolyai János út,
1.8 Császtai út,
1.9 Dankó Pista út,
1.10 Erkel Ferenc út,
1.11 Finkei út,
1.12 Gábor Áron út,
1.13 Hársfa út,
1.14 Hermann Ottó utca,
1.15 Jókai Mór út,
1.16 Klapka György út,
1.17 Korányi Sándor út,
1.18 Kölcsey Ferenc út,
1.19 Kővágó út,
1.20 Madách Imre út,

1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41

Menner Adolf út,
Menner Adolf út,
Rákóczi Ferenc út,
Rozsnyói út,
Semmelweis Ignác út,
Széchenyi István út
Táncsics Mihály út,
Tóth Árpád út,
Tölgyfa út,
Újtemplom út,
Újvilág út,
Vörösmarty Mihály út,
Bihari János út
Cseres út,
Szentpéteri út,
Verespart út,
Szent Márton út,
Belvárosi út,
Fenyősor út,
Borda utca (külterület),
Császta tanya (külterület)

2. Balajt település közigazgatási területe
3. Damak település közigazgatási területe
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3. melléklet a 27/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
1. számú fogorvosi körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák:
1.1 Ady Endre út,
1.24. Liliom utca,
1.2. Akác út,
1.25. Malomszög út,
1.3. Alkotmány út,
1.26. Mátyás király út 1-10.,
1.4. Barátság út,
1.27. Markovics tanya,
1.5. Béke út,
1.28. Mester út,
1.6. Borsodi út,
1.29. Mező út,
1.7. Borsvezér út,
1.30. Móricz Zsigmond út,
1.8. Csalogány út,
1.31. Miklós Gyula út,
1.9. Déryné út,
1.32. Muskátli út,
1.10. Deák Ferenc út,
1.33. Nefelejcs út,
1.11. Dózsa György út,
1.34. Palóczy László út,
1.12. Eötvös Lóránd út,
1.35. Patak út,
1.13. Gyöngyvirág út,
1.36. Póts András út,
1.14. Herman Ottó utca,
1.37. Rozmaring út,
1.15. Hóvirág utca,
1.38. Rozsnyói út,
1.16. Hősök tere,
1.39. Szabadság út,
1.17. Ifjúság út,
1.40. Tárnok út,
1.18. István király útja,
1.41. Tompa Mihály út,
1.19. Jázmin utca,
1.42. Tomori Pál út,
1.20. József Attila út,
1.43. Váralja út,
1.21. Juhász Gyula út,
1.44. Virág út,
1.22. Kandó Kálmán út,
1.45. Vizsolyi út,
1.23. Kossuth Lajos út,
1.46. I. Sz. Gátőrház.
2.
3.
4.
5.

Damak település közigazgatási területe,
Hangács település közigazgatási területe,
Nyomár település közigazgatási területe,
Ziliz település közigazgatási területe.

2. számú fogorvosi körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák:
1.1 Arany János út,
1.12. Petőfi Sándor út,
1.2. Bihari János út,
1.13. Rózsavölgyi Márk út,
1.3. Bányász út,
1.14. Fűzfa út,
1.4. Cseres út,
1.15. Szentpéteri út,
1.5. Egres út,
1.16. Szent Erzsébet utca,
1.6. Mátyás király út 11-től,
1.17. Lévay József út,
1.7. Katona József út,
1.18. Szemere Bertalan út,
1.8. Kenderföldi út,
1.19. Tormás út,
1.9. Napsugár út,
1.20. Verespart út,
1.10. Móra Ferenc út,
1.21. Szent Márton út,
1.11. Pást utca,
1.22. Dögtér tanya.
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2.
3.
4.
5.
6.

Abod település közigazgatási területe,
Balajt település közigazgatási területe,
Borsodszirák település közigazgatási területe,
Ládbesenyő település közigazgatási területe,
Szendrőlád település közigazgatási területe.

3. számú fogorvosi körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén belül az alábbi utcák:
1.1.Árpád út,
1.16. Klapka György út,
1.2. Antal György út,
1.17. Korányi Sándor út,
1.3. Bartók Béla út,
1.18. Kölcsey Ferenc út,
1.4. Bem József út,
1.19. Madách Imre út,
1.5. Bocskai István út,
1.20. Nyár út,
1.6. Bódva út,
1.21. Menner Adolf út,
1.7. Bólyai János út,
1.22. Semmelweis Ignác út,
1.8. Erkel Ferenc út,
1.23. Széchenyi István út,
1.9. Császtai út,
1.24. Tölgyfa út,
1.10. Dankó Pista út,
1.25. Rákóczi Ferenc út,
1.11. Gábor Áron út,
1.26. Újtemplom út,
1.12. Hársfa út,
1.27. Újvilág út,
1.13. Finkei út,
1.28. Táncsics Mihály út,
1.14. Jókai Mór út,
1.29. Tóth Árpád út,
1.15. Kővágó út,
1.30. Vörösmarty Mihály út.
2.
3.
4.
5.
6.

Hegymeg település közigazgatási területe,
Irota település közigazgatási területe,
Lak település közigazgatási területe,
Szakácsi település közigazgatási területe,
Tomor település közigazgatási területe.

4. melléklet a 27/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
1. számú óvodai és iskolai fogászati fogorvosi körzet
1. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium (3780 Edelény, Borsodi
út 34.)
2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény, Mátyás király u.1., 7/a.,
Bányász út 2., Árpád út 41.)
2. számú óvodai és iskolai fogászati fogorvosi körzet
1.Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
(3780 Edelény, Borsodi út 36/b.)
2.Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye
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(3780 Edelény, Bányász út 27., Szentpéteri út 35.)
3. számú óvodai és iskolai fogászati fogorvosi körzet
1. Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.)
2. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Oltalom Tagóvodája
(3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.)

5. melléklet a 27/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
1. számú óvoda- és iskola-egészségügyi feladat-ellátási körzet
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény, Mátyás király u. 7/a., Árpád út
41., Bányász út 2.)
2. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium (3780 Edelény, Borsodi
út 34.)
3. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
(3780 Edelény, Borsodi út 36/b. - alsó tagozat)
4. Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye (3780 Edelény,
Szentpéteri út 35. – ált.isk.)
5. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
Oltalom Tagóvodája (3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.)
2. számú óvoda- és iskola-egészségügyi feladat-ellátási körzet
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény, Mátyás király u. 1.)
2. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
(3780 Edelény, Borsodi út 36/b. - felső tagozat)
3. Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye (3780 Edelény,
Bányász út 27/a, 3780 Edelény,Szentpéteri út 35.- szakiskola)
4. Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.)
6. melléklet a 27/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelethez
1. számú védőnői körzet
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1 Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola (3780 Edelény Borsodi út 36/b.), alsó tagozat,
1.2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde I-II. épület (3780 Edelény, Mátyás király
u. 1. és 7/A).
2.Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
2.1. Antal György út,
2.10. Pást út,
2.2. Arany János út,
2.11. Patak út
2.3. Fenyősor,
2.12. Petőfi Sándor út,
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2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Fűzfa utca,
Katona József út,
Kenderföldi út,
Lévay József út,
Móra Ferenc út,
Napsugár út,

2.13.
2.14.
2.15.
2.16.

Póts András út,
Szemere Bertalan út,
Szent Erzsébet út,
Tormás út.

2. számú védőnői körzet
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1.
Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye 9-12.
évfolyam,
1.2.
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola,Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola Oltalom Tagóvodája, 2 csoport (3780 Edelény, Miklós
Gyula út 3.).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abod település közigazgatási területe,
Andrástanya település közigazgatási területe,
Balajt település közigazgatási területe,
Damak település közigazgatási területe,
Királykút település közigazgatási területe,
Ládbesenyő település közigazgatási területe.
Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
8.1.
Deák Ferenc út,
8.2.
Hősök tere,
8.3.
István király út,
8.4.
Mátyás király út 10. számtól,
8.5.
Palóczy út.

3. számú védőnői körzet:
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola (feladat-ellátási hely: Edelény Borsodi út 36/b.) felső tagozat.
2.Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
1.1 Belvárosi út,
2.11. Menner Adolf út,
1.2 Bódva út,
2.12. Nyár út,
1.3 Bólyai János út,
2.13. Tölgyfa út,
1.4 Borsodi út 1-39.,
2.14. Rákóczy Ferenc út,
1.5 Császtai út,
2.15. Rozsnyói út,
1.6 Dankó Pista utca,
2.16. Semmelweis Ignác út,
1.7 Hársfa út, Herman Ottó út,
2.17. Széchenyi István út,
1.8 Mátyás király út 1-9.,
2.18. Táncsics Mihály út,
1.9 Korányi Sándor út,
2.19. Tóth Árpád út,
1.10 Kővágó út,
2.20. Újtemplom út
2.21. Újvilág út.
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4. számú védőnői körzet
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1.
Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye 1-8.
osztály és az óvoda,
1.2.
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde III. épület (3780 Edelény, Bányász
út 2.).
2. Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
2.1. Bányász út,
2.5. Szentpéteri út,
2.2. Bihari János út,
2.6. Szent Márton út,
2.3. Cseres út, Egres út,
2.7. Verespart út.
2.4. Rózsavölgyi Márk út,
5. számú védőnői körzet
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1.
Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény Borsodi út 150.).
2. Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
1.1.
Ady Endre út,
1.2.
Akác út,
1.3.
Alkotmány út,
1.4.
Barátság út,
1.5.
Béke út,
1.6.
Borsodi út 40. számtól,
1.7.
Borsvezér út,
1.8.
Csalogány út,
1.9.
Déryné út,
1.10. Dózsa György út,
1.11. Eötvös Lóránd út,
1.12. Gyöngyvirág út,
1.13. Ifjúság út,
1.14. József Attila út,

1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27.
1.28.

Juhász Gyula út,
Kandó Kálmán út,
Kossuth út,
Markovics tanya,
Mester út,
Mező út,
Muskátli út,
Rozmaring út,
Szabadság út,
Tomori Pál út,
Váralja út,
Virág út,
Vizsolyi út,
Tárnok út.

6. számú védőnői körzet
1. Edelény város közigazgatási területén az alábbi intézmények:
1.1. Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium (3780 Edelény,
Borsodi út 34.),
1.2. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola Oltalom Tagóvodája, 4 csoport, (3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.),
1.3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3783 Edelény, Árpád út 41.)
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2.Edelény város közigazgatási területén az alábbi utcák:
2.1. Árpád út,
2.2. Bartók Béla út,
2.3. Bem József út,
2.4. Bocskai István út,
2.5. Erkel Ferenc út,
2.6. Finkei út,
2.7. Gábor Áron út,
2.8. Hóvirág út,
2.9. Jázmin út,
2.10. Jókai Mór út,

2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

Klapka György út,
Kölcsey Ferenc út,
Liliom út,
Madách Imre út,
Malomszög út,
Miklós Gyula út,
Móricz Zsigmond út,
Nefelejcs út,
Tompa Mihály út,
Vörösmarty Mihály út.

7. melléklet a 27/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelethez
1. Edelény székhellyel működő központi orvosi ügyelet által ellátott
települések
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Abod
Balajt
Damak
Ládbesenyő
Irota
Tomor
Lak
Szakácsi

9. Hegymeg
10. Hangács
11. Nyomár
12. Ziliz
13. Boldva
14. Borsodszirák
15. Szendrőlád
16. Edelény

2. Szendrő székhellyel működő központi orvosi ügyelet által ellátott
települések
1. Becskeháza
2. Bódvalenke
3. Bódvarákó
4. Bódvaszilas
5. Debréte
6. Égerszög
7. Galvács
8 Hidvégardó
9. Komjáti
10. Martonyi
11. Meszes
12. Perkupa
13. Rakaca
14. Rakacaszend
15. Szalonna

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Szendrő
Szín
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tornabarakony
Tornanádaska
Tornaszentjakab
Tornaszentandrás
Tornakápolna
Varbóc
Viszló
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3./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 208./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb
vezetői) munkakör betöltéséről
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy az Edelényi
Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői)
munkakör betöltésére kiírt pályázat nem vezetett eredményre,
mivel a pályázat benyújtásának határidejéig 2016. október 15.
napjáig nem nyújtottak be pályázatot, nem volt pályázó.
2. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
(székhely: 3780 Edelény, Mátyás király u. 7/a.)) óvodavezetői
munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívását a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
3. Képviselő-testület elrendeli a pályázati felhívásnak az
Önkormányzat hirdetőtábláján, az Oktatási és Kulturális
Közlönyben, illetve a Közszolgálati Személyzeti Főigazgatóság
kozigallas.gov.hu portálján történő közzétételt.
4. Képviselő-testület megállapítja, hogy a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII.
törvény
köznevelési
intézményekben
történő
végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm.rendelet 24. §
(1) bekezdése szerint az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
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vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázat elbírálásáig az
intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott
helyettesítési rendjében foglaltak szerint kell ellátni.
Határidő: azonnal, illetve kiírás szerint
Felelős: jegyző, polgármester
Értesül: osztályok

Melléklet a 175/2016.(XII.15.) határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb
vezetői) munkakörének betöltésére az alábbiak szerint:
1.)

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

2.)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

3.)

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás 2017. július 15.-2022. július 14-ig szól.

4.)

A munkavégzés helye:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
3780 Edelény, Mátyás király 7/a

5.)

Az intézmény tevékenységi köre:
Gyermekek óvodai nevelése és bölcsődei ellátása

6.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az
intézmény
vezetéséhez,
irányításához
kapcsolódó
tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az
intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára
biztosított jogköröket.

7.)

Illetmény és juttatások:
Az
illetmény
megállapítására
és
a
juttatásokra
a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a
pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadóak.
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8.)

Pályázati feltételek:
óvodapedagógus felsőfokú végzettség,
pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői
szakképzettség,
legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre
szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg
óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre,
teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
büntetlen előélet
annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt

9.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a pályázó szakmai életrajzát,
az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint
vezetési programot,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll
az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól való eltiltás alatt,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban
résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
másolatát,
a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának
napirendjéhez kapcsolódó zárt Képviselő-testületi ülés
tartására.

10.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 30.

11.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár
Oszkár polgármester nyújt a 48/524-100-as telefonszámon

12.)

A pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak Edelény Város
Önkormányzat címére történő megküldésével (3780 Edelény,
István király útja 52. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
azonosító számot: 4/2016, valamint a munkakör megnevezését:
óvodavezető
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13.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező
szervezetek véleményének beérkezése után a pályázatokat a
Humánpolitikai Bizottság véleményezi.
A megbízásról Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete dönt.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.

14.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

15.)

A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ honlapján való közzétételének
időpontja:
2017. január 31.

A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a helyben
szokásos módon meg kell jelentetni.
4./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Általános Iskola eszközbeszerzésének biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 209./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy ezzel az előterjesztéssel, - mielőtt elveszi az állam –
megsegítik eszközbeszerzéssel a Borsodi Általános Iskolát. Igazgató úrnak, igazgatóhelyettes asszonynak, a pedagógusoknak és minden dolgozónak minden jót kíván, sok
sikert, eredményes munkát a következő esztendőkben is, immár állami felügyelet
mellett.
Ezek után a szót átadja Turóczi Bertalan igazgató úrnak.
Turóczi Bertalan Borsodi Általános Iskola igazgatója: A legutóbbi alkalomkor, amikor
az iskolájukat érintő döntés megszületett a tankerületi központtal, akkor is elmondta,
hogy a Borsodi Általános Iskola 2013-tól, az állami fenntartásba vételtől, köszönhetően
annak, hogy Edelény Város Önkormányzata volt a működtető, mentesült azoktól a
problémáktól, amik az ország több helyén jelentkeztek. A négy esztendő alatt érezték, még akkor is, ha volt olyan momentum, amiből esetleg más következtetésre juthattak
volna, de ő nem, - hogy a képviselő-testület a lehetőségeihez mérten segíti, támogatja
az iskolát. Ez üres szó lenne csak, ha nem lenne kézzelfogható bizonyítékai, mint pl. a
műfüves grund-pálya, ami a Borsodi Általános Iskolában valósult meg.
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Példaként említette még a napelem-rendszert, ami tavaly októberétől funkcionál,
működik és jelentős mennyiségű energiát termel, költségcsökkentő a működtetése,
vagy az idei esztendőben megvalósult kamerarendszert, ami a vagyonbiztonság
szempontjából volt fontos. Ez az utolsó gesztus az idei évben, hogy a működtető segíti
a Borsodi Általános Iskolát. Azt mondta a múlt alkalomkor is, hogy ez az iskola itt van,
itt is marad, hosszútávon működőképes lesz, a gyermekek száma évek óta stabil, nem
csökken, enyhe növekedés tapasztalható. Ez igaz akkor is, ha nem csak edelényi
gyermekek járnak ide, de többségében edelényiek, a 240 tanulóból kb. 90 fő, aki nem
helybéli, a többiek edelényiek. Biztos benne, hogy ez a képviselő-testület, aki segítette
őket, nem veszi le a kezét az iskoláról a következő időszakban sem. Köszöni
polgármester úrnak, a képviselő-testületnek, a hivatal minden dolgozójának a
támogatását, és szeretné, hogyha ez a gondoskodás, törődés, odafigyelés megmaradna
a későbbiekben is. Kollégái és az iskola diákjai nevében köszönetét fejezte ki
polgármester úrnak, a képviselő-testület tagjainak és a hivatal minden dolgozójának.
Polgármester: Természetesen, ahogy fogalmazott igazgató úr, ez az iskola
Edelényben van, tehát lehetőségeikhez mérten továbbra is támogatni fogják.
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Borsodi Általános
biztosításáról

Iskola

eszközbeszerzésének

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Borsodi Általános Iskola eszközbeszerzésének
biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Borsodi
Általános
Iskola
részére
eszközök
beszerzéséhez 518.000,- Ft (azaz bruttó ötszáztizennyolcezer forint) összeget biztosít az Edelény Város
Önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett általános
tartalékának a terhére.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, iskola
(Csabai Gyula képviselő az ülésre megérkezett, így a képviselő-testület létszáma 10
fő.)
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5./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Képviselő-testület

2017.

évi

munkatervének

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 210./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot 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
177/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. évi munkatervének jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.
évi
„Munkaterv”-ét
a
határozat
mellékleteként
jóváhagyja.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: polgármester
Határozatról értesül: Osztályok, Képviselők, Bizottsági tagok,
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., Intézmények, érintettek
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Melléklet a 177/2016. (XII.15.) határozathoz

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2017. ÉVI
MUNKATERVE

Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi „Munkaterv”-ét a
177/2016. (XII.15.) határozatával j ó v á h a g y t a.

Dr. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•

2017. február 12. (csütörtök)
2017. március 19. (csütörtök)
2017. április 23. (csütörtök)
2017. május 21. (csütörtök)
2017. június 25. (csütörtök)
2017. szeptember 24. (csütörtök)
2017. november 26. (csütörtök) - KÖZMEGHALLGATÁSSAL
2017. december 17. (csütörtök)

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

és

időpontját

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./
2./
3./
4./

IV.

személyi ügyek, vagyoni ügyek,
fellebbezések elbírálása hatósági ügyekben (zárt ülésen),
polgármesteri beszámoló,
bejelentések, javaslatok.

Az átruházott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámoló
évente egy alkalommal kerül előterjesztésre.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. február 12. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

Edelény Város
elfogadásáról

Önkormányzat

Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:
6./

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló
1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

szóló

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző és intézményvezető
2017.

évi

közbeszerzési

tervének

jegyző
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2016. évi bizottsági és
polgármesteri döntésekről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

polgármester
valamennyi bizottság
osztályvezetők
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7./

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi
munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

8./

intézményvezető
valamennyi bizottság
jegyző

Bizottságok 2017. évi munkatervének ismertetéséről
Előadók:
bizottságok elnökei
Előterjesztés elkészítésének felelősei: állandó bizottságok elnökei

9./

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző
2017. január 26.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. március 19. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről
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 Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Kiállítóhely 2017. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

jegyző
valamennyi bizottság
jegyző

Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely 2016. évi munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

intézményvezető
valamennyi bizottság
jegyző

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

Muzeális

intézményvezető
valamennyi bizottság
jegyző

Mezőőri szolgálat létrehozásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
valamennyi bizottság
aljegyző

2017. március 9.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. április 23. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény
Város
végrehajtásáról

Önkormányzat

Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2016.

évi

költségvetésének

polgármester
valamennyi bizottság
Pénzügyi Osztály vezetője

2./

A 2016. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó:
polgármester
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője

3./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési
jelentésének elfogadásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti
Szolgálat működéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

polgármester
valamennyi bizottság
Kistérségi Hivatal vezetője

jegyző,
Intézmény vezetője
valamennyi bizottság
jegyző, Edelényi Szociális Szolgáltató
Központ vezetője

Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos
feladatellátásról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

szolgáltató ügyvezetője
valamennyi bizottság
érintett közszolgáltató
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6./

Javaslat a 2017. évi nyersanyagköltség megállapítására, intézményi
térítési díjak megállapításáról
Előadó:
polgármester
Véleményezi:
valamennyi bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző
A napirend tárgyalásához külön meghívott:
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
vezetője,
Edelényi
Művelődési
Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely igazgatója

Előterjesztések leadásának határideje:

2017. április 13.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. május 21. (csütörtök)
NAPIREND
1./

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának,
eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a
könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről
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-közművek üzemeltetéséről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

Beszámoló a települési szilárd
feladatokról és tapasztalatokról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

hulladék-szállítással

kapcsolatos

közszolgáltató ügyvezetője
valamennyi bizottság
közszolgáltató ügyvezető igazgatója

Szociális szövetkezet megalakításáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

ÉRV Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
ÉRV Észak-magyarországi Regionális
Vízművek Zrt. vezér-igazgatója

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

Döntés a kitüntető címek adományozásának lehetőségéről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző
2017. május 11.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. június 25. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi
önkormányzati rendeletének módosításáról

költségvetésről

szóló

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

2./

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

Az edelényi volt Fogyatékosok Otthonának átvételéről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

2017. június 15.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. szeptember 24. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi
önkormányzati rendeletének módosításáról

költségvetéséről

szóló

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

2./

Tájékoztató az önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó:
polgármester
Véleményezi:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: Pénzügyi Osztály vezetője
Napirend tárgyalásához külön meghívott: könyvvizsgáló

3./

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési
év munkájáról
Előadó:
oktatási intézmény vezetője
Véleményezi:
Humánpolitikai Bizottság
Előterjesztés elkészítésének felelőse: jegyző

Előterjesztés leadásának határideje:

2017. szeptember 14.
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. november 26. (csütörtök)
NAPIREND

1./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a
környezet-állapot felmérésről
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
valamennyi bizottság
polgármester

2017. november 16.

2017. november 26. (csütörtök)

KÖZMEGHALLGATÁS
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TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2017. december 17. (csütörtök)
NAPIREND
1./

Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális
hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

2./

Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

3./

polgármester
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
jegyző

Képviselő-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

5./

bizottság elnöke
valamennyi bizottság
bizottság elnöke

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

4./

ÉRV Zrt. vezérigazgatója
valamennyi bizottság
ÉRV Zrt. vezérigazgatója

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző

Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában
végzett munkájáról
Előadó:
Véleményezi:
Előterjesztés elkészítésének felelőse:

Előterjesztés leadásának határideje:

polgármester
valamennyi bizottság
jegyző
2017. december 7.
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6./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
Előadó: bizottság elnöke
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 211./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot 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
178/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról
szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Határozatról értesül: Pénzügyi Osztály
Jegyzői Titkárság
7./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett
munkájáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 212./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot 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
179/2016.(XII.15.) 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 polgármester Edelényi Kistérség Többcélú
Társulásában 2016. évben végzett munkájáról, annak pénzügyi
helyzetéről, a társulási célok megvalósításáról szóló beszámolót
és azt elfogadja.
A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást
nem kér.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
8./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 213./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot 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:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
180/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselőttestülete 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 e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül:osztályok
9./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1557 hrsz-ú, Borsodi út 143. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 214/ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot 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:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
181/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az Edelény belterület 1557 hrsz-ú, Borsodi út 143. szám
alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos
nyilatkozattételről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belterület 1557 hrsz-ú, Borsodi út 143. szám alatti
ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy a Földeák Istvánné 2/12, Szabó Andrásné
2/12, Lőrincz Aladárné 2/12, Pintér Tibor 2/12, Les Pintér 2/12,
Molnár-Kovács Edit 1/12 és Tényiné Kovács Emese 1/12 arányú
tulajdonát képező, Edelény belterület 1557 helyrajzi számú,
természetben Edelény, Borsodi út 143. szám alatt található,
„lakóház, udvar” megnevezésű ingatlan értékesítése során az
Edelény Város Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal annak fenntartása mellett – nem kíván élni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok
10./ Napirendi pont tárgya:
Miskolci Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés megkötéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 215./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot 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:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
182/2016.(XII.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Miskolci Tankerületi Központtal
szerződés megkötéséről

kötendő vagyonkezelési

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci
Tankerületi Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
2.

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a megállapodások aláírására,
valamint arra, hogy a végleges megállapodás-tervezettel
kapcsolatosan felmerülő, szükségessé váló módosításokat a
végleges megállapodás és mellékletei szövegében annak
aláírását megelőzően módosítsa.

3.

Képviselő-testület 172/2016.
melléklete érvényét veszti.

(XII.05.)

határozatának

6.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, Miskolci Tankerület
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Melléklet a 182/2016.(XII.15.) határozathoz
VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről
Edelény Város Önkormányzata
székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
képviseli: Molnár Oszkár polgármester
törzsszáma: 725592
adóigazgatási azonosító száma: 15725596-2-05
bankszámlaszáma: 12037805-00113009-00100007
KSH statisztikai számjele: 15725596-8411-321-05
mint átadó (a továbbiakban: Önkormányzat),
másrészről a
Miskolci Tankerületi Központ
székhelye: 3527 Miskolc, Selyemrét u. 1.
képviseli: dr. László István tankerületi központ igazgató
adóigazgatási azonosító száma: 15835293-2-05
Előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10027006-00336578-00000000
ÁHT azonosítója: 361317
KSH statisztikai számjele: 15835293-8412-312-05
mint átvevő (a továbbiakban: Átvevő)
(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon, a következő
feltételekkel:
I. Előzmények
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. §
(1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől az állam gondoskodik - az óvodai nevelés,
a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A Kormány a 2016. december 31-ig hatályos,
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában
fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású
köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013.
január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (a továbbiakban:
KLIK) jelölte ki. A 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 2017. január 1-jén hatályát
veszti.
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Az Nkt. -2016. december 31-ig hatályos-74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt
meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola
kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
A működtetés keretében az Önkormányzat a KLIK-kel2013. január 15-én kötött
használati szerződés alapján ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 8. mellékletben
meghatározott működtetési feladatokat.
Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről,
valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet alapján a
köznevelési intézmények fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok
ellátása céljából a KLIK-ből a területi szervei 2017. január 1-jével kiválnak, és a
Korm. rendeletben meghatározott tankerületi központba olvadnak be, a KLIK
központi szerve 2017. január 1-jétől Klebelsberg Központ néven működik tovább. Az
Átvevő illetékességi körébe tartozó köznevelési intézmények fenntartói jogai és
kötelezettségei tekintetében 2017. január 1-jétől a KLIK jogutódja az Átvevő
Tankerületi Központ.
Az Nkt. 2017. január 1. napjától hatályos 74. § (4) bekezdése alapján a tankerületi
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló,
települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan a
tankerületi központot ingyenes vagyonkezelői jog illeti meg mindaddig, amíg a
köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő ellátása az adott
ingatlanban meg nem szűnik.
Az Nkt. 99/G. § (1) bekezdése értelmében a tankerületi központ által fenntartott,
települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény 76. §-ban
meghatározott működtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és
kötelezettségek a tankerületi központot 2017. január 1-jétől illetik meg, illetve
terhelik.
Az Nkt. 99/H. § (1) bekezdése szerint 2016. december 31-én települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény köznevelési feladatainak
ellátását szolgáló mindazon települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog
(a továbbiakban: vagyon) leltár szerint 2017. január 1-jén a területileg illetékes
tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerül.
A köznevelési feladat ellátását biztosító vagyon alatt az ellátott köznevelési
feladathoz kapcsolódó valamennyi jogot és kötelezettséget, valamint ingó és ingatlan
vagyont is érteni kell.
Felek az Nkt. 99/H. § (3) bekezdése alapján egyidejűleg átadás-átvételi
megállapodást
kötnek,
melyben
meghatározzák
az
Átvevő
ingyenes
vagyonkezelésébe kerülő ingatlan vagyonelemek (ingatlanrészek) körét.
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A szerződés tárgyát képező vagyonelemek vagyonkezelői joga gyakorlásának
szabályait a Felek az alábbiak szerint állapítják meg:
II. A szerződés tárgya
1. Az

Önkormányzat ingyenesen vagyonkezelésbe adja, az átvevő pedig
vagyonkezelésbe veszi a szerződés elválaszthatatlan részét képező alaprajz szerinti
helyiségeket, mindösszesen 191,83 m2 alapterülettel:
Sorszám
1

Ingatlan címe (irányítószám település,
cím)
3780 Edelény, Bányász út 2.

Helyrajzi
szám
652.

2. Az 1. számú melléklet tartalmazza az Átvevő vagyonkezelésébe kerülő, a feladat
ellátását szolgáló ingatlanrészek pontos meghatározását.
3. Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan üzemeltetési költségmegosztását az osztott ingatlanhasználatra tekintettel - külön megállapodásukban rögzítik.
4. Az Átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanrészekre vonatkozó
vagyonkezelői jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az
Önkormányzat feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felek
megállapodnak, hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyezéséről, valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő
köteles gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget az
Átvevő köteles viselni.
III. Felek jogai és kötelezettségei
5. Az Átvevő ingyenes vagyonkezelői jogának fennállása alatt a köznevelési
intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan vagyonelemeket az
Önkormányzat nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe nem adhatja.
6. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanrészek
használatát tanítási időn kívül és az Átvevő fenntartásában és működtetésében
lévő köznevelési intézmények Pedagógiai Programjaiban, szervezeti és működési
szabályzataiban, házirendjeiben, valamint az Átvevő szervezeti és működési
szabályzatában
meghatározott
feladatok
ellátásának
zavarása
nélkül
önkormányzati, helyi közösségi és kulturális, valamint sport rendezvények
lebonyolítása céljából polgármesteri hatáskörben kötendő külön megállapodás
alapján ingyenesen biztosítja a tulajdonos Önkormányzat számára. A
megállapodás megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény
vezetőjének előzetes véleményére. Az Önkormányzat ingyenes ingatlan
használatra jogosult különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/A. §-ában
előírt alternatív napközbeni ellátás keretében megszervezett nyári nappali
felügyelet kötelező feladat ellátása érdekében.
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7. Az Átvevő tudomásul veszi, hogy a gyermekétkeztetéshez, valamint a szünidei
gyermekétkeztetéshez szükséges ingó és ingatlan vagyon az Átvevő részére nem
került átadásra, azokat az Önkormányzat - a Gyvt. 21/A. és 21/C. §-aiban előírt
kötelező feladatellátásának biztosítása céljából - önállóan hasznosítja. A ……….
szám alatti telephelyeken működő konyhákat továbbra is az Önkormányzat által a
gyermek és diákétkeztetés biztosítása céljából kiírt közbeszerzési eljárás során
nyertes vállalkozás, a(z)…………………. üzemelteti, erre tekintettel az Átvevő és az
étkeztetést végző vállalkozás külön megállapodást köt. Az Átvevő ingyenesen
biztosítja azon helyiségek elérhetőségét, ahol az Önkormányzat a Gyvt. 21/C. §ában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést megszervezi, ideértve az
étkezési térítési díjak beszedésének biztosítását.
8. Az Átvevő biztosítja, hogy az Önkormányzat az önkormányzati, helyi közösségi,
kulturális célú hirdetményeit az ingatlanrészekben a közösen meghatározott
helyen és módon, az Átvevő által meghatározott időtartamban kifüggesztheti.
9. Az Átvevőt a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban megilletik a
tulajdonos jogai, és terhelik a tulajdonos kötelezettségei - ideértve a számvitelről
szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési kötelezettséget is azzal, hogy
a) a vagyont nem idegenítheti el, valamint - jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára
alapított használati jog, vezetékjog vagy ugyanezen okokból alapított
szolgalom, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított vezetékjog
kivételével - nem terhelheti meg,
b) a vagyont biztosítékul nem adhatja,
c) a vagyonon osztott tulajdont nem létesíthet,
d) a vagyonkezelői jogot harmadik személyre nem ruházhatja át és nem
terhelheti meg, valamint
e) polgári jogi igényt megalapító, polgári jogi igényt eldöntő tulajdonosi
hozzájárulást a vagyonkezelésében lévő vagyonra vonatkozóan hatósági és
bírósági eljárásban sem adhat, kivéve a jogszabályon alapuló, továbbá az
ingatlanra közérdekből külön jogszabályban feljogosított szervek javára
alapított használati joghoz, vezetékjoghoz vagy ugyanezen okokból
alapított szolgalomhoz, továbbá a helyi önkormányzat javára alapított
vezetékjoghoz történő hozzájárulást.
10. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont a központi berendezésekkel és
felszerelésekkel együtt rendeltetésszerűen, a vagyonkezelési szerződésnek, a
meghatározott hasznosítási célnak, a rendes gazdálkodás szabályainak
megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a
közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és
törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, szedni
hasznait.
11. Amennyiben az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyon használatát másnak
átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel.
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12. Az Átvevő viseli a vagyonkezelésében lévő vagyonnal összefüggő költségeket,
közterheket, díjakat, gondoskodik a vagyonvédelemről. Az Önkormányzat
kijelenti, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, de az Átvevő
vagyonkezelésébe adott ingatlan vagyonelemekre 2016. december 31. napjáig
rendelkezik vagyonbiztosítással. 2017. január 1. napjától az Átvevő köteles a
részére vagyonkezelésbe adott ingatlan vagyonelemek vonatkozásában biztosítási
szerződést kötni és annak díját a biztosítónak megfizetni.
13. Az Átvevő felelős az ingatlannal kapcsolatban a tűzvédelmi, munkavédelmi és
környezetvédelmi törvényekben és egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltak
betartásáért és betartatásáért.
14. Az Átvevő köteles teljesíteni a vagyonkezelésében lévő vagyonnal kapcsolatban a
jogszabályokban, valamint a vagyonkezelési szerződésben előírt nyilvántartási,
adatszolgáltatási, beszámolási és elszámolási kötelezettségeket.
15. A vagyonkezelésbe adott vagyont, annak értékét és változásait az Átvevő
nyilvántartja. Az érték nyilvántartásától el lehet tekinteni, ha az adott vagyontárgy
értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. A nyilvántartásnak
tartalmaznia kell a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat
megjelölését is. A nyilvántartási adatok - a minősített adat védelméről rendelkező
jogszabályok szerinti minősített adat kivételével - nyilvánosak.
16. Az Átvevő a vagyonkezelésében lévő vagyont érintő lényeges változásokat, a
változás bekövetkezésétől számított 5 napon belül köteles jelenteni az
Önkormányzatnak.
17. Az Átvevő köteles az Önkormányzatot haladéktalanul értesíteni az ingatlan
egészét fenyegető veszélyről és a beállott kárról, a tudomására jutott minden
olyan tényről, adatról, körülményről, amely a vagyon rendeltetésszerű,
zavarmentes használatát akadályozza, kár bekövetkezésével fenyeget, a vagyon
nagyobb mérvű romlásához vezethet, valamint arról, ha őt jogai gyakorlásában
harmadik személy akadályozza.
18. Az Átvevő saját költségén köteles a veszély elhárítása, a kárenyhítés, valamint a
vagyon romlásának megakadályozása érdekében haladéktalanul intézkedni, és
viselni annak terheit.
19. A 18. pontban az Átvevő számára meghatározott intézkedések elmaradása vagy
késedelme miatt bekövetkezett kárt, illetve költségnövekedést is az Átvevő
köteles viselni.
20. Az Átvevő felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy
szerződésellenes használat következménye. A nem rendeltetésszerű használat
folytán keletkezett hibák kijavítása, károk megtérítése az Átvevő kötelezettsége
függetlenül attól, hogy a bekövetkezett hiba, illetve kár alkalmazottjai, ügyfelei,
az Átvevő intézményeiben tanulók vagy az érdekkörében eljáró személyek
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magatartására vezethető vissza. Nem terheli a kártérítési kötelezettség, ha
bizonyítja, hogy az adott helyzetben olyan magatartást tanúsított, ami a
közvagyon használójától elvárható volt.
21. Az Önkormányzat az Átvevőtől követelheti a vagyonkezelésbe adott vagyon
rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Ha az
Átvevő a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot - az Önkormányzat
felhívása ellenére - tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.
22. Az Átvevő gondoskodik a vagyonkezelésében lévő vagyon értékének, állagának
megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék
kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről, így az ingatlanban lévő
központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes
állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.
23. Tekintettel arra, hogy Átvevő olyan közfeladatot lát el, amely után bevételeinek
több mint fele államháztartási körből származik, a felek a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (6) bekezdésére
tekintettel megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat a bevételekben meg
nem térülő elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeg erejéig elengedi az
Átadónak az Önkormányzattal szemben fennálló, a kezelt vagyonnal összefüggő
hosszú lejáratú kötelezettségét. Az Átvevő az értékcsökkenés elszámolását
követően legkésőbb ………………………-ig adatot szolgáltat az Önkormányzat
részére a bevételekben meg nem térülő általa elszámolt értékcsökkenés
összegéről.
24. Az Átvevő a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján
jogosult
a) a vagyonkezelésében lévő ingatlanrészt átalakítani, illetőleg a falak, a
mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő
rögzítésével járó műveletet,
b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő
beruházást, felújítást elvégezni.
25. A beruházás, felújítás értékét az Átvevőnek bizonylatokkal kell igazolnia és azokról
a 16. pont szerint adatot szolgáltatni, illetve évente minden év január 15. napjáig
írásban be kell számolnia az Önkormányzatnak. Az Átvevő az elvégzett felújítás,
átalakítás, beruházás költségeinek megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt,
sem pedig annak megszűnését követően az Önkormányzattal szemben igényt
nem támaszthat.
26. Az állagmegóváson túl jelentkező rekonstrukciós, fejlesztési költségek
finanszírozására a felek megállapodnak, hogy az Átvevő jogosult az ingatlanrész
felújítására, fejlesztésére saját vagy pályázati forrásból az Önkormányzat előzetes
értesítése mellett.
27. Az Átvevő az ingatlanban riasztórendszert, telefonos és számítógépes hálózatot
építhet ki emeletek összekötésével együtt. Erről előzetesen köteles az
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Önkormányzatot írásban tájékoztatni. Az Átvevő az ebből fakadó költségeinek
megtérítésére sem a szerződés hatálya alatt, sem pedig annak megszűnését
követően az Önkormányzattal szemben igényt nem támaszthat.
28. Az Átvevő jogosult az ingatlant saját berendezéseivel ellátni, e berendezések
felett szabadon rendelkezhet, és a szerződés megszűnése esetén ezeket saját
tulajdonaként elszállíthatja, köteles azonban az eredeti állapotot a szerződés
megszűnésekor saját költségén helyreállítani.
29. Az Önkormányzat az ingatlanban lévő,
vagyontárgyakért felelősséget nem vállal.

az

Átvevő

tulajdonát

képező

30. Az Önkormányzat tulajdonában maradó, az Átvevő vagyonkezelésébe adott, a
köznevelési feladat ellátásához véglegesen feleslegessé vált vagyont - beleértve
a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is 30 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt
visszavenni. Az Átvevő a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy
elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban köteles visszaadni a szerződés megszűnésekor az
Önkormányzatnak.
31. Az Önkormányzat, mint tulajdonos évente legalább egy alkalommal, a nevelőoktató munka, illetve az Átvevő működésének zavarása nélkül, előzetes értesítés
alapján ellenőrizheti a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.
Az ellenőrzés során az Önkormányzat képviselője jogosult
a) az Átvevő vagyonkezelésében lévő ingatlan területére, illetve az Átvevő által
használt irodai és egyéb célú helyiségekbe belépni és ott tartózkodni az Átvevő
képviselőjének jelenlétében,
b) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba,
elektronikus adathordozón tárolt adatokba - a külön jogszabályokban
meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával - betekinteni,
c) az Átvevő arra felhatalmazott alkalmazottjától írásban vagy szóban
felvilágosítást, információt kérni,
Az Önkormányzat az ellenőrzés megállapításairól értesíti az Átvevőt, továbbá,
amennyiben
megállapításai
annak
hatáskörét
érintik,
az
Állami
Számvevőszéket is.
IV. A szerződés megszűnése
32. Jelen vagyonkezelési szerződést Felek 2017. január 1-jétől határozatlan
időtartamra kötik.
A szerződés megszűnik, ha:
a) az Átvevő megszűnik,
b) az Átvevő feladatellátási kötelezettsége megszűnik,
c) az állami köznevelési feladat ellátása valamennyi vagyonkezelésbe adott
ingatlanrészben megszűnik,
d) azt a Felek közös megegyezéssel megszüntetik.
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33. Az Átvevő a vagyonkezelői joga megszűnése esetén, a megszűnése napjától
számított 30 napon belül köteles az ingatlanrészt kiüríteni és azt rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére visszaadni.
34. Amennyiben az Átvevő az ingatlanrészt az előírt határidőig nem hagyja el, az
Önkormányzat jogosult a helyiségeket birtokba venni, az Átvevőnek a
helyiségekben található ingóságairól két tanúval hitelesített leltárt készíteni, és az
Átvevőt az ingóságok 8 napon belüli elszállítására írásban felszólítani.
35. Amennyiben az Átvevő az írásbeli felszólítását követő 8 napon belül nem szállítja
el ingóságait, az Önkormányzat jogosult az Átvevőnek az ingatlanrészben lévő
vagyontárgyait az Átvevő költségén elszállíttatni és megfelelő helyen történő
raktározásáról az Átvevő költségén gondoskodni.
36. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén az Átvevő cserehelyiségre igényt
nem tarthat.
37. A vagyonkezelési szerződés megszűnése esetén a vagyonkezelői jognak az
ingatlan-nyilvántartásból való törléséről az Átvevő köteles gondoskodni.
V. Egyéb rendelkezések
38. A szerződést a Felek írásban jogosultak módosítani vagy kiegészíteni.
39. Kapcsolattartók kijelölése:
Edelény Város Önkormányzata kapcsolattartója:
Szlifka Béla főtanácsos
Tel.: +36/70-371-67-66
E-mail: szbela@edeleny.hu
Miskolci Tankerületi Központ kapcsolattartója:
dr. László István tankerületi központ igazgató
Tel.: +36-46/795-242
E-mail: istvan.laszlo2@klik.gov.hu
40. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban
felmerülő vitákat vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezik. Esetleges
jogvitájukra a hatáskörrel rendelkező miskolci székhelyű bíróság kizárólagos
illetékességét kötik ki.
41. A szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény és a vonatkozó jogszabályok
előírásai az irányadók.
42. Felek a KLIK által fenntartott és az Önkormányzat által működtetett köznevelési
intézmények használatának és működtetésének részletes szabályait megállapító
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2013. január 15-én kelt ingyenes használati szerződést e vagyonkezelési
szerződés hatályba lépésével egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntetik.
43. Jelen szerződés 8 számozott oldalból áll és 6 eredeti példányban készült, amelyből
3 példány Önkormányzatot, 3 példány az Átvevőt illeti meg.
44. Felek a szerződést együttesen elolvasták, és a közös értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen aláírták.
45. Jelen vagyonkezelési szerződést Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 181/2016. (XII.15.) sz. határozatával elfogadta.
Mellékletek:
1. számú melléklet: ingatlanok adatai
2. számú melléklet: alaprajz
3. számú melléklet: tulajdoni lap másolat ((hrsz: 652., dátum: 2016.12.12.).
4. számú melléklet: térkép másolat (hrsz: 652., dátum: 2016.12.12.)
5. számú melléklet: Ingatlan állapotfelmérő adatlap
6. számú melléklet: Ingatlanhoz kapcsolódó műszaki dokumentációk (pl. alaprajz,
gépészeti leírás, érintésvédelmi jegyzőkönyv, tűzriadó terv) (több
dokumentum esetén a mellékleteket 7/A, 7/B… jelöléssel szükséges ellátni)
Kelt: Edelény, 2016. december 15.
…………………………………………
Edelény Város Önkormányzata
képviseli
Molnár Oszkár
polgármester
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Edelény, 2016. december 15.
……………………………………………
Edelény Város Önkormányzata
Száz Attiláné
gazdasági vezető
Ellenjegyzem:
Kelt: Edelény, 2016. december 15.
……………………………………….
Dr. Vártás József
jegyző

………………………………………..
Miskolci Tankerületi Központ
képviseli
Dr. László István
tankerületi központ igazgató
pénzügyileg ellenjegyzem:
Kelt: Miskolc, 2016. december „….”.
……………………………………………
Tankerületi Központ
Szűcs András
gazdasági vezető
Ellenjegyzem:
Kelt: Miskolc, 2016. december „….”.
………………………………………..
Dr. Osváth Ildikó
ügyvéd
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Polgármester a napirendek után - tekintettel, hogy ez az utolsó munkaterv szerinti
ülésük - megköszöni a képviselő-testület tagjainak az egész éves munkáját, a
konstruktív hozzáállást. Úgy gondolja, hogy ez az ülés is bizonyítja, hogy minden
előterjesztés csak és kizárólag igen szavazattal kapta meg a többséget, és ez
jellemző volt egész évre. Szerinte így lehet normálisan munkát végezni, normálisan
dolgozni, ha mindenki így áll hozzá a polgármester, a hivatali dolgozók, jegyző úr,
aljegyző úr, osztályvezető asszony és a hivatali dolgozók által végzett munkájához.
Megköszöni jegyző úrnak, a hivatal dolgozóinak is az egész éves munkáját. Edelény
lakosságának, áldott, békés karácsonyi ünnepeket kíván és boldog új esztendőt.
Ezek után az ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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