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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2018. szeptember 20-án a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének 

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

                                                  

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
1. Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyásáról 
 
2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év 

munkájáról 
 
3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 
 
4. Tájékoztató az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 
 
5. Az Edelény 669-3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről  
 
6. Edelény 1/139 és 1/140 hrsz-ú építésit telkek értékesítéséről 
 
7. Edelényi Városi Sportegyesület kiegészítő támogatásáról 
 
8. I-II. világháborús emlékmű felújítási munkálataihoz kiegészítő fedezet biztosításáról 
 
9. A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 azonosító számú támogatási szerződésben 

meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges döntés 
meghozataláról 

 
10. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
 
11. Az Edelény belterület 655/7 hrsz-ú lakóház megvásárlásáról 
 
12. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 
 
Zárt ülés: 
 
1. Önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról 
 
 
E d e l é n y, 2018. szeptember 20. 
         Dr.Vártás József 
                jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 

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

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

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

 
125./ számú előterjesztésnél:  
Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának  
a jóváhagyásáról 
      Dr.Bárány Miklós Acu-Care Medical Kft. 
      ügyvezetője 
 
118./ és 119./ számú előterjesztésnél: 
- Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde  
   2017/2018. nevelési év munkájáról 
- Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának  
   módosításáról 
      Bakó Gyuláné Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
      vezetője 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
         Ambrusics Tibor aljegyző    
                  Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes 
létszámmal jelen van.  
 
Az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év 
munkájáról 

 
2. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 

 
3. Tájékoztató az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 

 
4. Az Edelény 669-3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről  

 
5. Edelény 1/139 és 1/140 hrsz-ú építésit telkek értékesítéséről 
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6. Edelényi Városi Sportegyesület kiegészítő támogatásáról 

 
7. I-II. világháborús emlékmű felújítási munkálataihoz kiegészítő fedezet 

biztosításáról 
 

8. Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyásáról 
 

9. A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 azonosító számú támogatási szerződésben 
meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges döntés 
meghozataláról 

 
10. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 
Zárt ülés: 
 
1. Önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról 
 
Javasolja napirendre felvenni „Az Edelény belterület 655/7 hrsz-ú lakóház 
megvásárlásáról” szóló 129./ sorszámú előterjesztést, valamint a „Víziközmű-rendszerre 
vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv” módosításáról szóló 130./ sorszámú előterjesztést. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester javasolja első napirendként tárgyalni a „Központi orvosi ügyelet 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló, 125./ sorszámú 
előterjesztést. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester 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 szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a 
módosítással együtt. 
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Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 12 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 12 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta 
az alábbiak szerint: 
 

1. Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyásáról  
 
2. Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év 

munkájáról 
 

3. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 
 

4. Tájékoztató az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 
 

5. Az Edelény 669-3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről  
 

6. Edelény 1/139 és 1/140 hrsz-ú építésit telkek értékesítéséről 
 

7. Edelényi Városi Sportegyesület kiegészítő támogatásáról 
 

8. I-II. világháborús emlékmű felújítási munkálataihoz kiegészítő fedezet 
biztosításáról 

 
9. A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 azonosító számú támogatási szerződésben 

meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges döntés 
meghozataláról 

 
10. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 

11. Az Edelény belterület 655/7 hrsz-ú lakóház megvásárlásáról 
 

12. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 
 
Zárt ülés: 

1. Önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról 
 
 
Napirend előtt Polgármester elmondja, hogy nem nagy Facebook rajongó, de hébe-
hóba nyomon követi az eseményeket. Most egy olyan dologról szeretne beszélni, ami az 
önkormányzat hivatalánál is kezd lecsapódni, nevezetesen az, hogy vannak olyan 
álhírek, amelyek megjelennek a Facebookon. Három ilyen álhírt szeretne ismertetni. Az 
egyik ilyen álhír, ami két héttel ezelőtt jelent meg - és talán ez a leglényegesebb, és 
egyre többen keresik őket a hivatalban, - hogy 2,5 millió forint jár alanyi jogon 
mindenkinek a családi ház felújítására. A munkatársai mondják, hogy itt az 
ügyfélszolgálaton egyre többen jönnek, és kérnék a 2,5 millió forintot. Hangsúlyozza, 
hogy ennek semmi alapja nincs, sem Magyarország kormánya, sem az önkormányzatok 
nem hoztak ilyen rendeletet, nem is tudná megtenni egy önkormányzat sem 
Magyarországon, és természetesen sem a magyar parlament, sem a kormány.  
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A másik álhír szintén hasonló, valami 65 ezer forint egyszeri juttatásról szól a fáma, 
aminél az is szerepel a Facebookon, hogy az önkormányzatnál lehet az egyszeri igényt 
bejelenteni a 65 ezer forintos támogatásra. Természetesen ez is álhír. A harmadik is 
álhír, ami az önkormányzatot nem érinti, de az embert végtelenül bosszantja. Ha 
figyelembe veszik az Európai Unióban lezajlott folyamatokat, illetve a múlt heti 
Magyarország ellen irányuló szavazást, és az azok következtében a kormány 
lemondására megszervezett tüntetéseket az előző miniszterelnök részéről, akkor azt 
gondolja, hogy össze lehet kapcsolni ezeket az álhíreket ezzel a folyamattal, hogy mi is 
zajlik itt a háttérben, hazánkban és az Európai Unióban. A harmadik álhír pedig az, és 
úgy jelent meg a Facebookon: kihirdették, 70 fölöttieknek nem fog járni kórházi ellátás. 
Ez a három olyan blokk, amit észrevett, ezért kérne minden edelényi és környékbéli 
lakost, hogy ezeknek ne üljön fel, és emiatt tényleg ne jöjjenek ide a hivatalba, mert 
egyiknek sincs valóságalapja. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának a jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 125./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő: A módosító indítványban szerepel, hogy a mindenkori működési 
engedélyben szereplő rend szerint kerüljön be a szervezet beosztásos rendje. Kérdezi, 
hogy jelen pillanatban milyen beosztásos rendben dolgoznak, hány órától, hány óráig, 
és a mostani működési engedélyben milyen időpontok szerepelnek. 
 
Dr.Bárány Miklós Acu-Care Medical Kft. ügyvezetője elmondja, hogy az orvosi 
ügyeletük második éve működik, és a működési idő 16:00 órától tart másnap reggel 
7:30-ig. Most ezt szeretnék egy kicsit kitolni 17:00 órától ugyanúgy másnap reggel 
7:30-ig, egy órával szeretnék elhúzni ezt a kezdetet. Ez más településeken is így van, és 
mivel az orvosok zöme a megyei kórház kardiológiájáról, az intenzívről, belgyógyászatról 
jönnek az ügyeletbe, ezért fizikailag lehetetlen számukra 16:00 órás kezdés, mivel 
16:00 óráig dolgoznak. 
 
Borza Bertalan képviselő kéri, hogy kapjon tájékoztatást a testület és a lakosság, 
hogy hogyan áll ebben az ügyben a közbeszerzés, kiírásra került-e, mikor várható 
esetleg, mert szerinte összefügg a kettő. 
 
Polgármester elmondja, hogy a közbeszerzési kiírásnak az elkészítése folyamatban 
van, ami nem egyszerű a közbeszerzési tanácsadójuk részéről, illetve annak a cégnek a 
részéről, akivel szerződést kötöttek az elvégzésére. Nem egy mindennapos munka, 
rendkívül összetett és bonyolult. 
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Ezért csúszik egy picit, de a terveik szerint ebben az évben mindenképpen le szeretnék 
bonyolítani a közbeszerzési eljárást. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a Központi Orvosi 
Ügyelet Szervezeti és Működési szabályzatának jóváhagyásáról szóló előterjesztés 
határozati javaslat mellékletének „2. Személyzeti ellátottság – beosztások” pontjában az 
ügyeleti rend a mindenkori működési engedélyben szereplő ügyeleti rend szerint 
kerüljön meghatározásra.  
 
Polgármester kéri Dr.Bárány Miklós ügyvezető urat, hogy a jelenleg elfogadásra 
javasolt SZMSZ legfontosabb, legkardinálisabb pontjairól tájékoztassa a város, illetve a 
környék lakosságát. 
 
Dr.Bárány Miklós ügyvezető: Szerinte a legkardinálisabb, amit javasolt, mint 
ügyeletvezető, az, hogy az ügyeletet kényelmi szempontból igénybevevő un. 
betegeknek térítéses legyen ez az ellátás. Ezt nem ő találta ki, hanem nála sokkal 
okosabb emberek találták ki, ami más ügyeleteken több éve működik. Elmondaná, hogy 
miért lett erre szükség. Az ügyeletet másfél éve működteti, és azt a tendenciát látja, 
hogy a betegek száma folyamatosan és fokozatosan nő. Az övék egy vegyes körzet, 
ahová gyerekek és felnőttek is tartoznak. A környéken beszélt egy pár ügyeletvezetővel 
és tájékoztatás képen elmondaná, hogy pl. Szirmabesenyőn, ami egy vegyes körzet és 
kb. ugyanannyi lakos tartozik oda, hétköznaponként 4-6 beteget lát el, hétvégén 9-10 
beteget. Alsózsolca, ahol ugyancsak vegyes körzet működik, hétköznap 6-8 beteg, 
hétvégén 10-12. A kazincbarcikai felnőtt ügyelet, ahol 40 ezer lakos van, hétköznap 6-8, 
hétvégén 10-16 beteg. Ahhoz képest itt Edelényben egy hétköznapi ügyelet 16-18 
beteg, hétvégén – és most döntötték meg a rekordot – 67 beteg volt. Azt is el kell 
mondani, hogy az esetek bő 80%-ánál az ügyeletbe vétel úgyszólván indokolatlan, mert 
bejönnek azzal, hogy az utcában megbetegedett egy gyerek, és egy felnőtt szeretné 
megvizsgáltatni magát, mert nem szeretné, hogy beteg legyen, ezért bejön hat fő 
kíséretében az ügyeletre, és az a 6 fő ugyanúgy szeretné megvizsgáltatni magát, mert 
ők is tartanak attól, hogy meg fognak betegedni. Ez az egyik dolog. A másik, hogy 
nagyon gyakorivá váltak az igazoláskérések. Valaki eljön az ügyeletre azzal, hogy két 
nappal ezelőtt elengedték a munkahelyéről, mert ilyen, meg ilyen tünetei voltak, most 
pedig igazolás kellene neki. Azt kérdezték, hogy ha elengedték, akkor tudnak róla, 
akkor mire az igazolás, ők nem egy igazoló szerv, hanem egy sürgősségi ellátó központ. 
Ő azt tudja leigazolni, amit személyesen látott, és saját maga látott el, de az, hogy két 
nappal ezelőtt mi volt, azt nem tudják, és sajnos ilyen esetekből egyre több van, amiből 
állandóan konfliktus van. A másik gyakori eset, amikor bejön az ügyeletre a beteg, látja, 
hogy éppen hívása van, vár 10 percet, utána elmegy. Tehát nem volt olyan sürgős. A 
másik fele megvárja az orvost, és mindenféle atrocitással elkezdi, hogy hol volt az orvos 
ennyi ideig, miért nincs itt, mert neki gyógyszert kell felírni. Tehát az esetek 80%-ában 
olyan esetekkel fordulnak az orvosi ügyelethez a betegek, ami egy sima fájdalom-
csillapítóval, görcsoldóval meg lehetne oldani, de mindenki úgy gondolja, ha lemegy az 
ügyeletre, pl. két hetes derékpanasszal, és amikor megkérdezik, hogy volt-e már házi-
orvosnál, azt mondja, hogy nem és ilyen derék panasszal nem fog ott ülni három órát. 
Az a javaslat, amit beterjesztettek, nem az ő agyuk szüleménye, de sajnos a mostani 
helyzet ezt diktálja. Annak idején, amikor bevezették a vizitdíjat, ami csak 300 forint 
volt, ügyelet esetében 1000 forint, nem volt senki sem beteg.  
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Akkor volt az, hogy ilyen statisztikai adatokkal dolgozott az ügyelet. Most, főleg a 
környező falvakból idejövők összetévesztik az orvosi ügyeleti szolgálatot a háziorvosi 
szolgálattal, és azt gondolják, hogy ez a háziorvosi rendelésnek a meghosszabbítása. 
Azt kell, hogy mondja, hogy ez egy sürgősségi ellátás, olyan betegek ellátására gondol, 
akik a másnapi háziorvosi rendelésig nem várhatnak, mert olyan tartós, vagy végleges 
egészségkárosodást szenvedhetnek, vagy esetleg halált, ami nem halasztható. Tehát 
fejfájással, hasfájással, vagy azzal, hogy valakinek csíp a vizelete egy hete, annak nem 
az orvosi ügyelethez kell fordulnia.  
 
Polgármester kéri ügyvezető urat, hogy a tervezetben szereplő összegeket is 
szíveskedjen ismertetni, ha nem indokolt az ügyelet igénybevétele. 
 
Dr.Bárány Miklós ügyvezető: Ismételten szeretné hangsúlyozni, hogy nem az ő 
agyuk szüleménye, ezt más ügyeleti szolgálattól vették át, és ez országos szinten 
elfogadott.  Tehát az ügyeleti szolgálat térítésköteles igénybevétele: „A sürgős 
szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi 
tevékenység, amelyet jelen szabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott, az életet 
veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, valamint azok maradandó 
egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a beteg állapotának 
stabilizálásáig - végeznek. Az ezek körébe nem tartozó esetekben az ügyeleti 
szolgálat igénybe vétel kényelmi szolgáltatásnak minősül, így térítéskötelesen vehető 
igénybe, összege a kötelező ellátási területen belül 2.000 Ft. Az ügyeleti szolgálat 
által ellátandó körzetben nem lakók részére: 4.000 Ft, külföldieknek 8.000 Ft. A nem 
sürgősségi ellátás körébe tartozó estek megállapítását a mindenkori ügyeletes orvos 
állapítja meg és erről szóban tájékoztatja az ellátottat.” 
Szükségesnek tartja még a kiszállási díjról beszélni indokolatlan hívás esetén, és úgy 
gondolja, hogy a magasan kvalifikált orvosok vannak olyan kompetensek, akik meg 
tudják állapítani, hogy mi az az indokolt eset, amit az ügyeletes orvos állapít meg 
kiszállás esetén: A kötelező ellátási területen belül 3.000 Ft, az ügyeleti szolgálat által 
ellátandó körzetben nem lakók részére: 5.000 Ft, külföldieknek 10.000 Ft.  
 
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a tegnapi Észak-Magyarország napilapban 
megjelent interjú a megyei kórház sürgősségi osztályának vezetőjével készült, és 
gyakorlatilag ezt a problémát más színben írja le, megoldást is találtak rá úgy néz ki. Ez 
egy létező jelenség Magyarországon. Szirmabesenyőben lehet, hogy azért van kevés 
beteg az ügyeleten, mert mellette ott van a megyei sürgésségi osztály. Ez tehát létező 
jelenség, és ennek díja van, díja van az indokolatlanul kihívott tűzoltóságnak is. Ő nem 
kényelmi szolgáltatásnak nevezné, hanem költségtérítésnek. Az újságcikket ajánlja 
mindenkinek, ami nagyon tanulságos. 
 
Dr.Bárány Miklós ügyvezető: Olvasta ezt a cikket, a Csollák főorvos úr nagyon jó 
barátja, együtt dolgoztak 8 évig a Semmelweis Kórház sürgősségi osztályán. Amit 
mondott képviselő úr Szirmabesenyővel kapcsolatosan, el kell, hogy mondja, hogy a 
megyei kórház sürgősségi osztálya csak a miskolci lakosokat látja el, a területen kívülre 
eső Szirmabesenyő nem a sürgősségi osztályhoz tartozik. Tehát a sürgősségi csak a 
miskolciakat látja el, és ha Szirmabesenyőből valaki be akar menni, akkor célirányosan 
arra az ambulanciára megy, ahová tartozik. 
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Polgármester az Egészségügyi törvényből idéz, mely a következőket mondja: „A 
kötelező egészségbiztosítási ellátásról szóló 1997. évi törvény szerint a biztosított 
kiegészítő térítés mellett jogosult az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeménye-
zésre igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra.” Tehát jogosult, el lehet menni az 
orvosi ügyeletre gyógyszert felíratni, de ez egyértelműen kényelmi szolgáltatásnak 
minősül. Amióta doktor úr, illetve a Kft. átvette az ügyelet működtetését legalább 12 
alkalommal ültek le átbeszélni, hogy mit lehetne tenni az ügyelettel kapcsolatosan. 
Felhívja a figyelmet, hogy azért nem annyira egyszerű ez a dolog. Tudja nagyon jól 
mindenki, hogy most már nemcsak Magyarországon, hanem Európában is orvoshiány 
van. Magyarországon főleg orvoshiány van. A szendrői központi orvosi ügyelet, amit a 
kistérséggel közösen üzemeltettek sok-sok éven keresztül, nagyon komoly gondokkal 
küzd több éve az ügyeleti ellátás megszervezésében, és bizony volt már olyan eset, 
amikor nem volt ügyeletes orvos Szendrőben. Nyilván nekik is mindent meg kell tenni 
azért, hogy ez a helyzet náluk ne forduljon elő. Tudja, hogy milyen magasan kvalifikált 
orvosok ügyelnek Edelényben, és ez úgy gondolja, hogy mindenki számára 
megnyugtató dolog lehet, ha tényleg sürgőséggel kell menni valakinek az orvoshoz 
bármely ügyeleti időpontban. Ehhez a témához és igazsághoz hozzátartozik az is, hogy 
gyakorlatilag edelényi háziorvos nem ügyel. Ez egy rendkívül fontos momentum ebben 
az ügyeleti rendszerben, az edelényi orvosok nem hajlandóak ügyeletet vállalni. 
Többször próbálkoztak, többször nekifutottak ennek a kérdésnek, többször meghívta ide 
az összes edelényi háziorvost, és mivel törvény által nem lehet kötelezni őket épp ezért 
ők egyszerűen úgy döntöttek, hogy nem ügyelnek. Innentől kezdve „pakolja” össze 
mindenki magában, hogy nem egyszerű ezt az ügyeleti ellátást megszervezni, és az, 
hogy ez ilyen flottul működik, azért csak köszönettel tartoznak doktor úrnak és minden 
orvosnak, akik idejönnek ügyelni a miskolci megyei kórházból. Azt kéri, hogy ezeket a 
dolgokat mindenki vegye figyelembe. Az a véleménye, hogy örülhetnek annak, hogy 
egyáltalán ilyen szinten tudják működtetni Edelényben az orvosi ügyeletet. 
 
Csabai Gyula képviselő: Nem akart hozzászólni a témához, megérti a problémákat, 
viszont az nem hagyta nyugodni, hogy annak idején milyen nagy cirkusz és politikai 
cécó, majd népszavazás volt a 300, illetve 1000 forintos vizitdíjon. Ma pedig azt látják, 
hogy szépen lassan visszakúsznak ezek a díjak az egészségügybe, illetve az ellátásba, 
vagy azt látják sokszor, hogy orvosok magánkórházat alapítanak és sok esetben a 
betegek a magánpraxisban lévő ellátást veszik igénybe, hiszen ott minőségi 
szolgáltatást kapnak, adott esetben minőségi eszközökkel tudják megvizsgálni őket. 
Mindenki tisztában van azzal, hogy milyen helyzetben van az egészségügy, milyen 
orvoshiány van, viszont azt is látni kell 10 év, vagy akárhány év távlatából, hogy amit 
akkor szerettek volna megvalósítani, az adott esetben lehet, hogy nem is volt akkora 
blődség, mint amekkorának kinézett, vagy mint amekkora társadalmi ellenállás, vagy 
politikai hecckampány volt vele szemben. Nem lehet megmondani ezt ilyen időtávlatból, 
de lehet, hogy ma nem kellene ilyen döntést hozniuk, adott esetben egy sürgősségi 
ellátást igénybevevő esetében, aki nem szakszerűen veszi igénybe ezt a sürgősségi 
ellátást, fizetni kelljen az illetőnek, vagy azt kelljen mondani az orvosnak, hogy 
márpedig ezért fizetni kell. Abszolút megérti azt, amit a doktor úr elmondott, de 
kikívánkozott belőle, hogy ezt elmondja, még ilyen időtávlatból is. 
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Magyar Árpádné képviselő elmondja, hogy az ügyeleti rend módosításával egyetért, 
viszont azzal nem hogy térítési díjat kelljen fizetni ügyeleti szolgálatot igénybevevőnek. 
Példaként hozta fel, hogy ha valakinek péntek este megfájdul a torka és elmegy az 
ügyeletre, ilyen esetben mit fognak mondani, hogy fizessenek érte. Azokat 
természetesen nem védi, akik csak igazolásért mennek el az ügyeletre, azok fizessenek, 
mert az nem a sürgősségi ellátásról szól. Kérdezi, hogy majd a szavazást lehet-e 
kettébontani úgy, hogy az egyik a térítési díjfizetés lenne, a másik az ügyeleti rend 
változásának az elfogadása. 
 
Polgármester: Lesz egy módosító indítvány, amelyben a munkaidő beosztást úgy 
javasolják módosítani, hogy maradjon a jelenlegi rend. Ezzel a Népegészségügyi 
Intézethez fordultak, ahol megadják az engedélyt, és egyelőre nem találtak megoldást 
arra vonatkozóan, hogy a jelenleg 16:00 órakor kezdődő ügyeletet 17:00 órára tegyék 
át. Képviselő asszony részéről egyszerű lesz a szavazás, és ha úgy gondolja, a módosító 
indítványt megszavazza, a végszavazásnál pedig nemmel szavaz. 
 
Virág Tamás képviselő doktor úrnak gratulál ahhoz, hogy a másfél éve átvett 
szolgálatot zökkenőmentesen és magas színvonalon megoldotta. Csatlakozik 
polgármester úr véleményéhez, hogy igen, emlékezzenek rá, sokan nem akarták, hogy 
ez az ügyeleti rendszer felálljon. Doktor úr részéről nagyon nagy felelősség és bátorság 
volt, hogy elmerte vállalni, és a lakosság köréből nem hallott visszajelzést arról, hogy 
nem jól működne ez a rendszer. Ehhez gratulál, mert nem egyszerű megszervezni és 
finanszírozni. Támogatja azt, hogy az ügyelet kezdő időpontját 16:00 óráról 17:00 órára 
tegyék át, mert tudja, hogy milyen nehéz összehozni az orvosokat és ezért valamilyen 
áthidaló megoldást kell kitalálni, igaz egy óra kiesésről van szó, de meg kell nézni, hogy 
mi ennek a vonzata. Támogatja azt az igyekezetet, hogy valamilyen módon gátat kell 
szabni az indokolatlanul igénybe vett orvosi ügyeleti ellátásnak, és hogy valaki kényelmi 
szempontból vegye igénybe. Ettől ő durvább dolgokat is hallott, hogy bemennek az 
ügyeletre valamilyen indokkal és hazavitetik magukat Lakra gépkocsival, kiszállnak, 
megmutatják, hogy hol laknak, majd elszaladnak, és tulajdonképpen ez már egy 
módszer lett, és visszaélnek a helyzettel. Valamilyen rendnek lennie kell, és ha nem 
indokolt, mert egy felnőtt embernek el kell tudnia dönteni, hogy mennyire indokolt 
adott betegségével elmenni az ügyeletre, vagy másnap elmegy a háziorvoshoz. A maga 
részéről támogatja a törekvést, igaz, meg kell nézni ennek a törvényes oldalát. 
Ismételten gratulál doktor úrnak az orvosi ügyelet zökkenőmentes és magas színvonalú 
működtetéséhez. 
 
Loj Balázs alpolgármester: Többször hallott utalást a napirend tárgyalása során a 
vizitdíjra, illetve a kórházi napidíjra vonatkozóan. Szerinte doktor úr érthetően 
elmondta, de tegyék már tisztába, hogy itt nem az egészségügyi ellátásért kell fizetni. 
Azért kell fizetni, ha valaki indokolatlanul, kényelmi szempontból veszi igénybe a 
szolgáltatást, aki úgy gondolja, hogy nem a háziorvoshoz kell menni és ott kivárni a 
sorát, hanem inkább itt sorban állás nélkül gyógyszert írat fel, vagy aki hőemelkedéssel 
bemegy az ügyeletre, amikor jól tudják, hogy csak egy lázcsillapítót kell bevenni, egy 
hűtőfürdőt kell venni, és ezt fogja neki elmondani az ügyeletes orvos is. Tehát, ha 
valaki ilyen dologgal megy el az orvosi ügyeletre, az fog fizetni az előterjesztés szerint. 
Akkor, amikor a vizitdíjról és a kórházi napidíjról népszavazást csináltak a Fidesz-szel,  
az emberek nagy többsége el is vetette ezeket a térítéseket.  
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Akkor az volt, hogy mindenki, még az az öreg néni is fizessen, akinek 30 ezer forintos 
nyugdíja van, és ha gyógyszert megy íratni a háziorvoshoz, akkor is fizessen 300 
forintot. Ha kétszer, háromszor elmegy a háziorvoshoz és oda kell adni 1000 forintot a 
30 ezer forintból, az nem lesz jóérzés neki, és amit másra is tudott volna költeni, nem 
beszélve a kórházi napidíjról, ami még jelentősebb összeget tett ki. Tehát akkor azért 
harcoltak sikeresen, és ez a mai napig így van, hogy az orvosi ellátás indokolt esetben 
térítésmentes, ingyenes legyen a magyar embereknek. Erre büszke, mert részt vett 
ebben a harcban, és ez vonatkozik a tandíjra, mert most is van tandíj azoknak a 
diákoknak, akik nem olyan eredményt teljesítenek, amivel államilag finanszírozott 
képzésre mehetnének, de lehetőség van a jól tanuló, jól teljesítő diákoknak arra, hogy 
ingyenesen vegyenek részt főiskolai és egyetemi képzésen. Azt hiszi, hogy ez nagy 
különbség és nagy eredmény is. Az orvosi ügyelet vonatkozásában csak egyet tud érteni 
polgármester úrral, mert felületesen végig nézte Szendrőben azt a kálváriát, ami egy-
egy orvosi ügyelet, vagy akár egy háziorvosi praxis betöltése kapcsán végigjárt, a 
szendrői polgármester, a képviselő-testület, és ezáltal Szendrő lakossága is. Nem 
szeretné, ha Edelény ebbe a helyzetbe kerülne, akár a háziorvosokról, akár az orvosi 
ügyeletről van szó. Arra biztatná képviselőtársait, hogy támogassák őket, amennyi az 
erejükből telik, de úgy gondolja, hogy sokszor még erejükön felül is támogatták. 
Becsüljék meg, hogy itt vannak még orvosok, és az edelényi embereknek van hová 
menniük, ha bajban vannak. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő: Kettébontaná az orvosi ügyelet működésének gazdasági 
részét, hogy ki fizet, ki nem fizet. Bevétel származhat ebből az ügyeletnek, de ezt ki 
fogja küszöbölni, mert sokkal kevesebben fognak elmenni az ügyeletre. Igazából az lesz 
majd, amire az orvosi ügyelet ki van találva, mert így tényleg sürgősségi esetek  
rovására ment a dolog. Egy-egy kiszállási díjat indokolatlan hívás esetén nem tudja, 
hogy hogyan fogják tudni behajtani akár az egresi részen, de teljesen mindegy melyik 
részről beszélnek. Az viszont meglesz, hogy sokkal kevesebben fognak menni 
indokolatlanul, mert eddig azoktól vették el az időt, akinek valóban szüksége volt rá. 
 
Polgármester Magyar Árpádné képviselő asszony félelmeire reagálva elmondja, hogy 
egyetért azzal, hogy főleg a cigányok lakta telepeken fordulhat elő majd az, hogy most 
majd megijednek, amire azt tudja mondani, hogy az ügyelet sürgősségi ellátásra 
vonatkozik. Ha valaki, egy ereje teljében lévő apuka, vagy anyuka azért nem hajlandó 
elmenni napközben a háziorvoshoz, mert ott esetleg ki kell várni a sorát, és a gyereknek 
hőemelkedése van, és este ezért elmegy az ügyeletre, hogy ne kelljen sorban állni, 
akkor igen is fizessen ezért. Félreértés ne essék, ez egyáltalán nem a pénz beszedéséről 
szól, azok a betegek viszont, akik ilyen módon akarnak előnyhöz jutni, azok fizessék 
meg. Fizessék meg, ha indokolatlanul kihívják az orvost, mert éppen fájt a feje. Arra a 
kérdésre, hogy hogyan lesz behajtva? Be lesz hajtva, az ügyeletes orvosok ki fogják 
állítani a számlát, ami után elindulhat a maga útján a behajtás, ami nyilván hosszú 
procedúra, és nem biztos, hogy megéri, de előbb-utóbb be fog állni majd a rend. Az, 
hogy valaki jogosan megy el az ügyeletre, vagy nem, azt kéri, hogy bízzanak meg az 
ügyelő orvosokban, akik el fogják dönteni, hogy indokolt vagy nem indokolt az ügyeleti 
szolgáltatás igénybevétele.  
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Személyes példaként elmondja, hogy három kiskorú gyermekük van, nagyon sokszor 
voltak betegek, 40 fokos láz, hányás hasmenés, és még sorolhatná, ami késő esti 
órákban is előfordult, de soha nem vették igénybe az ügyeletet, megoldották maguk. 
Azt gondolja, hogy ezzel a lakosok nagy többsége így van. Az, hogy valaki ennyire nem 
tudja felmérni a helyzetet, ennyire felelőtlen, illetve azt gondolja, hogy neki minden jár, 
az tudja be, hogy most már fizetni fog érte, ha tetszik, ha nem. Elmondja még, hogy a 
háziorvosokkal is több körben tárgyaltak, ez is kérése volt, nevezetesen az, hogy ha 
már nem hajlandóak ügyelni az edelényi háziorvosok, akkor annyit tegyenek meg – 
tekintettel, hogy öt háziorvos van - hogy minden hétköznap egy órával nyújtsák meg a 
rendelési időt 17:00 óráig. Erre sem voltak hajlandóak. Érzékeli, hogy mi az ellenállás 
oka, az, hogy annak idején más működtette az orvosi ügyeleti rendszert Edelényben. 
Természetesen megköszönték akkor is, és most is megköszönik a hosszú éveken át 
tartó munkát, viszont azokkal a kívánalmakkal, amikkel előállt akkor doktor úr, azt nem 
lehetett tovább tartani, és már több éven keresztül mondta neki, hogy ne haragudjon, 
de az nem megy, hogy egy évben kétszer jön hozzá díjemelés miatt. Itt zárult le az a 
szakasz, ha tetszik, hanem. Azzal, hogy Bárány Miklós doktor Kft-je elkezdte az ügyelet 
irányítását, ezzel 14 millió forintot takarított meg az edelényi ellátási terület, ebből 
természetesen, - mivel létszámban Edelény a legnagyobb, - 10 millió forintot takarított 
meg Edelény az elmúlt másfél esztendőben. Ezt köszöni doktor úrnak. 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja az alábbi módosító javaslat elfogadását: 
 
„2. személyzeti ellátottság – beosztások: Az ügyeleti rend a mindenkori működési 
engedélyben szereplő ügyeleti rend szerint kerüljön meghatározásra, továbbá az 
ügyeletes gépkocsivezető feladatainak leírása is ennek megfelelően kerüljön 
módosításra.” 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 12 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett 
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatát:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
99/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési 

Szabályzatának a jóváhagyásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület 
megtárgyalta a „Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának a jóváhagyásáról” szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a központi orvosi ügyelet 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a határozat mellékleteként 
jóváhagyja  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Osztályok, Eü. szolgáltató  
 
 
 

Melléklet a 99/2018.(IX.20.) határozathoz 
 

EDELÉNYI KÖZPONTI ORVOSIÜGYELET  
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 

 
Az ügyelet hivatalos neve, fő feladata, ellátandó területe: 
Edelény Város Önkormányzata Központi Orvosi Ügyelet 
Fenntartó: Edelény Város Önkormányzata , 3780 Edelény , István Király 
u.52 
Működtető: Acu-Care Medical Kft. , 3780 Edelény , Borsodi út 4 3/2.  
Dr.Bárány Miklós Ügyvezető személyben. 
Ügyelet telephelye: 3780 Edelény, István Király u. 65sz. 9 jegyű ágazati 
azonosító: 001051551 Szakmakód: 4601 Progresszivitási szint: alapellátás. 
Központi ügyelet telefonos hívószáma: 06 48341-320 Mentők hívószáma: 104 
,központi segélyhívó: 112 . 
 
Az orvosi ügyelet: „az orvosi ügyeleti szolgálat a háziorvosoknak a sürgős - a 
következő rendelési időig nem halasztható - orvosi tevékenységek elvégzése céljából 
szervezett szolgálata.” Fő feladata: sürgős, veszélyeztető állapot esetén az orvos 
köteles ellátni az ellátásra jelentkező betegeket az e célra kijelölt ügyeleti helyen. 
Amennyiben a beteg állapota azt indokolja, a beteget otthonában, vagy tartózkodási 
helyén látja el. Szükség esetén a mentőszolgálat útján gondoskodik a beteg 
otthonában történő ellátásról, illetve állapotának megfelelő ellátási szinten működő 
egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásról. 
 
Területi ellátási kötelezettsége: 
Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő, Irota, Tomor, Lak, Szakácsi, Hegymeg, 
Hangács, Nyomár, Ziliz, Boldva, Borsodszirák, Szendrőlád, Edelény. 
 
1. Az ügyelet szervezeti felépítése 
 
Az ügyeleti szolgálatot összességében 8 fő vállalkozó szakorvos és szakorvos jelölt, 5 
fő ápoló, ebből 1 fő diplomás ápoló, továbbá 3 fő felnőtt szakápoló és 1 fő mentő 
ápoló, melyből 3 fő vállalkozó és 5 fő gépkocsivezető, ebből 4 fő vállalkozó látja el. 
Ügyeleti időszakonként 1 fő orvos, 1 fő ápoló, 1 fő gépkocsivezető látja el. 
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Az ügyelethez szükséges gépjárművet a Fenntartó biztosítja, továbbá gondoskodik a 
megfelelő műszaki állapotáról. Műszaki meghibásodás esetén haladéktalanul 
gondoskodik csereautó biztosításáról, a zavartalan betegellátás érdekében. 
A vállalkozó asszisztens (nővér), ill. gépjármű vezetőjének biztosítása az ügyeleti 
szolgálat időtartama alatt az egyéni vállalkozóval megkötött szerződésben foglaltak 
szerint történik. 
 
2. Személyzeti ellátottság – beosztások 
 
1Az ügyeleti rend a mindenkori működési engedélyben szereplő ügyeleti rend szerint 
kerül meghatározásra. 
Az ügyeleti szolgálatot ellátók kötelesek az ügyelet idejét betartani. Az ügyeleti 
beosztást 1 hónapra (előre) az ügyeletvezető orvos készíti el. Az ügyeleti beosztást 
minden ügyeleti ellátásban résztvevő orvos, ápoló és gépkocsivezető kézhez kapja.  
A beosztás az ügyeleti helyiség falára kifüggesztésre kerül. Az ügyeletre beosztott 
orvos, ápoló, gépkocsivezető akadályoztatása esetén, jelentési kötelezettség mellett - 
mely történhet telefonon, írásban vagy szóban -, maga gondoskodik a helyetteséről, 
ha ez nem lehetséges, akkor az ügyeletvezető köteles gondoskodni a helyettesítésről. 
Helyettesítő személy minden esetben az intézménnyel közreműködő szerződést 
kötöttek közül kerülhet ki. Az ügyeletet ellátó orvosok, ápolók, valamint 
gépkocsivezetők jelenléti ívet vezetnek. A jelenléti ívet a szolgálat befejezésekor alá 
kell írni. 
 
3. Betegellátás rendje 
 
Az ügyeleti telefont az asszisztens veszi fel. A hívó figyelmét köteles felhívni arra, 
hogy indokolatlan hívás esetén térítési díj fizetésére kötelezett. Szolgálati helyéről 
ügyeleti időben kizárólag a betegellátás miatt távozhat. Ekkor is biztosítani kell az 
orvos állandó elérhetőségét. Egyébként csak a váltás megérkezése után, illetve az 
ügyeleti idő letelte után távozhat. 
Az ügyeletet ellátó személyzet ügyeleti szolgálat felvételének feltételei: A szolgálatra 
jelentkezőnek (orvos, nővér, gépkocsivezető) kötelező kipihenten, befolyásoltság-
mentesen (alkohol, gyógyszer, stb.) időben érkezni a munkakezdés időpontja előtt 15 
perccel. Az orvos személyes, felszerelt orvosi táskájával, személyes orvosi pecsétjével 
lép ügyeleti szolgálatba. Az aznap szolgálatot teljesítő ápoló felel az ügyeltben 
rendelkezésre álló berendezések műszaki állapotáért, orvosi táska hiánytalan 
felszereltségéért, meghibásodás esetén ezt azonnal jelenti az ügyeletes orvosnak, 
aki, ha szükséges, értesíti az ügyelet vezetőt. Az aznap ügyeletet teljesítő orvos 
rákérdez az ügyeletet ellátó asszisztenstől és gépkocsivezetőtől a sürgősségi táska, 
defibrillátor, EKG hiánytalanságára és működőképességére. Az ügyeletre beérkező 
hívásokat az asszisztens fogadja, pontosan dokumentáltatja (a hívás időpontját, a 
bejelentő adatait, a beteg adatait, panaszait). A beteget a rendelőben az ügyeletes 

                                                 
1 Munkanapok 14, 5 órás ügyeleti rendje: Hétfőtől - Csütörtökig 16.00-tól másnap 7.30-ig, 
Pénteken 13.30-tól másnap 7.30-ig, Pihenő- és munkaszüneti napok 24 órás ügyeleti rendje: 
07:30-tól – másnap 07:30 – ig. 
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ápoló fogadja. Az adatokat a betegdokumentációs programban köteles vezetni. A 
beteg beérkezését követően adatait ellenőrzik, rögzítik. (Társadalombiztosítási 
Azonosító Jel ellenőrzése kötelező.) Az ügyeletes orvos kikérdezi a beteget, majd 
megvizsgálja, leíratja a beteg fizikális statusát. A diagnózis felállítása után megfelelő 
terápiát javasol. A terápiás ellátás lehet tüneti, vagy gyógyszeres (injekció vagy 
tabletta).  
Tájékoztatni kell a betegség kimeneteléről és az esetleg felírt gyógyszerek 
adagolásáról. Ha az ellátás végeztével további kezelésre van szüksége a betegnek, 
úgy a megfelelő ambulanciára utalja, ha szükséges az OMSZ segítségével. Az 
elvégzett vizsgálatokról, illetve beavatkozásokról feljegyzés kerül az ambuláns 
naplóba, amely a helyszínen töltődik ki, illetve a számítógépes programban rögzítésre 
kerül. Ezt követően az ambuláns lap 2 példányban nyomtatásra kerül, melyet saját 
kezűleg az orvos és a beteg is aláír. Fontos, hogy a beteg az ambuláns naplóval 
megegyező tájékoztatást kapjon, amellyel a kezelőorvosánál jelentkezhet. A beteg 
gyógykezelését végző orvosnak, a betegnek, illetve közvetlen hozzátartozója részére 
a beteg betegségéről és állapotáról a valóságnak megfelelő, tárgyilagos tájékoztatást 
kell adni. 
 
Fent említett ügyeletet ellátó személyek ügyeleti szolgálati helyüket csak a váltás 
megérkezése, illetve az ügyeleti időszak letelte után hagyhatják el. Helyszíni 
betegellátás csak valóban szükséges esetekben, súlyos betegség, 
mozgáskorlátozottság esetén történhet. Az ügyelet házhoz hívása kényelmi 
szempontok alapján nem megengedhető gyakorlat, az ilyen kéréseket az ügyeletes 
orvosnak kötelessége elutasítani. Az indokolatlan házhoz hívások súlyosan 
veszélyeztethetik a valóban rászoruló betegek ellátását. 
Ez nem az orvosi ellátás megtagadását jelenti, a beteg ellátását a rendelőben 
természetesen ilyen esetben is megtörténik. Az ellátandó terület nagyságát 
figyelembe véve ugyanis egyetlen helyszínen történő betegellátás akár 1-1,5 órát is 
igénybe vehet. Ezen idő alatt a rendelőben akár 6-8 beteg ellátása is megoldható, 
illetve szükségessé válhat, a rendelőben az ellátáshoz szükséges eszközök, illetve az 
asszisztens is segíti az orvost a betegellátásban. 
Amennyiben egyértelműen hirtelen kialakuló súlyos tünetek, eszméletvesztés, 
sérülés, baleset történik, azt a lakosság közvetlenül bejelentheti az Országos 
Mentőszolgálat 104-es hívószámán. Ekkor az Országos Mentőszolgálat 
mentésvezetője dönt az azonnali mentő gépkocsi indításáról vagy a feladat 
ügyeletnek történő átadásáról. Erről a bejelentőt tájékoztatja. Amennyiben a 
mentésirányító a feladatot az ügyeletnek átadja, a bejelentőnek már nem kell külön 
az ügyeletet is értesíteni, ezt ebben az esetben az Országos Mentőszolgálat megteszi. 
Az ügyeletes orvos a beteget az ügyeleti rendszer telephelyén, illetve hívás esetén – 
Országos Mentőszolgálat mentésirányítási / diszpécseri feladatokat ellátó helyi 
szervezet jelzése útján - a beteg tartózkodási helyén biztosítja. Az ügyeleti ellátásban 
résztvevő orvos tevékenységét érvényes működési engedély alapján végzi, a legjobb 
képessége szerint. Az ügyeleti szolgálatban végzett munkához kapcsolódóan a 
szakmai felelősség-biztosítás az orvosi szerződés keretében garantált. 
 
Az ügyeleti szolgálatot teljesítő orvos feladatai: Az ügyeletes orvos ellátást nyújt az 
ellátási területen lakó járó és fekvőbetegek részére, valamint az itt tartózkodó, illetve 
átutazó sürgősségi ellátást igénylő személyek részére. 
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Ellátásban részesíti a rendelőben indokoltan megjelent járó-betegeket hívásra 
lakáson, szálláson lévő fekvőbeteget vagy sérültet, biztosítja a folyamatos 
gyógykezelésre szoruló betegek orvosi ellátását. 
 
Az ügyeletet ellátó orvos gondoskodik: 
- a kórházi ellátásra szoruló beteg beutalásáról és a beteg kórházba szállíttatásáról 
(ha 
nincs hozzátartozó jelen, akkor annak értesítéséről is).  
- hatósági megkeresésre a betegnél (sérültnél) általános orvosi vizsgálatot végez, 
véralkohol  
- vizsgálatra vért vesz, drogtesztet, illetve egyéb szükséges vizsgálatokat végez, - 
rendkívüli esetben (tömeges sérülés, mérgezés, elemi csapás stb.) a mentést 
megszervezi és  
- mindaddig irányítja, amíg a mentőszolgálat orvosa a mentés irányítását át nem 
veszi,  
- ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat  
- gondoskodik arról, hogy a beteg kezelőorvosa megfelelő tájékoztatást kapjon az 
általa nyújtott ellátásról (ambuláns lap kiállítása minden esetben kötelező!)  
- amennyiben jelentésköteles fertőző beteg jelentkezik az ügyeleten, úgy az 
ügyeletet teljesítő orvosnak jelentési kötelezettsége van a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv felé. 
Egészségügyi információk tekintetében a titoktartás kötelező. Az ügyeletben a 
gyógyszerfelírás szabályainak betartása, valamint az adatvédelmi és közegészségügyi 
előírások betartása kötelező. 
Halott-ellátás feladatai: A halál beálltát orvosi halott-vizsgálattal kell megállapítani. A 
halott-vizsgálatot az ügyeletes orvos köteles elvégezni. Ha a halott-vizsgálatot végző 
orvos rendkívüli halált észlel, köteles erről a hatóságot értesíteni. A halott-vizsgálati 
bizonylat kitöltése után a közvetlen hozzátartozó intézkedik első munkanapon az 
Anyakönyvi Hivatalban. A halott-szállíttatást a hozzátartozó intézi. 
 
4. Az ápoló és a gépkocsivezető feladatai 
 
Az ügyeletes ápoló feladatai: 
- munkáját az ügyeletes orvos irányításával végzi, - ellenőrizni a rendelőben lévő 
gépek és telefonok működőképességét, a szükséges nyomtatványok meglétét. 
- számítógépes dokumentáció vezetése, - az ügyelet megkezdése előtt ellenőrzi a 
rendelőben lévő a szolgálat ellátásához szükséges tárgyi eszközök, műszerek, 
dokumentumok meglétét. 
- fogadja a rendelőbe érkező betegeket, rögzíti adataikat, TAJ számot ellenőriz, 
előkészíti őket az orvosi vizsgálatra. 
- az orvos távolléte esetén a beérkező sürgős hívásról a lehető legrövidebb időn belül 
értesíti az ügyeletes orvost, - az orvos utasítására előkészíti a beadandó 
gyógyszereket, illetve utasítására beadja azokat. 
- segédkezik a beavatkozások során. 
- az ügyeleten személyesen megjelenő betegek fogadása, megnyugtatása, 
tájékozódás a megjelenés indokáról. TAJ szám ellenőrzés. Megkezdi a szükséges 
vizsgálatokat (lázmérés, vérnyomásmérés, EKG készítés, vizeletvizsgálat, 
vércukormérés, vér oxigén tartalmának mérése).  
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- ügyelethez érkező telefonhívások fogadása, dokumentálása, a hívó 
telefonszámának rögzítése. 
- adatok rögzítése a számítógépen (hívás, illetve megjelenés ideje, valamint a 
tényleges teljesítés ideje.) Javasolt az összes elvégzett vizsgálat feljegyzése, akkor is, 
ha az negatív volt. 
- segédkezés a betegvizsgálatban. 
- a „folyamatos ellátás” keretén belül a naponta adott injekciók beadása, illetve a 
kötözéseket elvégzi (szombaton és munkaszüneti napokon lehetőleg 10.00-11.00 
között). 
- előkészíti az ügyelet során várható vizsgálatokhoz és a beavatkozáshoz szükséges 
anyagokat és eszközöket. 
 - ha az ügyeletes orvos helyszíni betegellátáson van és ezen idő alatt újabb sürgős 
ellátást igénylő beteg jelentkezik, akkor a nővér tájékoztatja az orvost és együtt 
döntenek, hogy ezen beteg ellátása halasztható-e? Amennyiben nem, akkor indokolt 
esetben mentőszolgálat útján biztosítani kell a sürgős beavatkozást igénylő eset 
ellátását. Agyi katasztrófát elszenvedett beteg, eszméletlen beteg, infarktusos, vese- 
epegörcsös beteg, súlyos sérülést szenvedett beteg. Ha a beteg az ügyeleten jelenik 
meg, akkor az orvossal telefonon konzultálva kell megkezdeni a beteg ellátását.  
- az asszisztens az ügyeleti szolgálati helyét csak a váltás megérkezése, illetve az 
ügyeleti időszak letelte után hagyhatja el.  
Az ügyeleten munkát végző ápoló részére is kötelező a titoktartás. 
 
Az ügyeletes gépkocsivezető feladatai: 
 
Az ügyeletes gépjárművezető az ügyeletes orvos irányításával végzi feladatát. 
- Központi Orvosi Ügyelet (3780 Edelény, István Király út.65) épületében az orvosi 
ügyeleti gépkocsivezető számára kialakított helyen gépkocsi vezetésére alkalmas 
állapotban köteles megjelenni, megfelelő ruházatban hétfőtől - csütörtökig 16.00-tól 
másnap 7.30-ig, pénteken 13.30-tól másnap 7.30-ig, pihenő, munkaszüneti és 
ünnepnap pedig 7:30 órától a pihenő, munkaszüneti és ünnepnapot követő 
munkanap 7:30 órájáig. 
 Amennyiben műszaki hiba vagy más elháríthatatlan akadály miatt az nem 
lehetséges, időben jelzi az ügyeletes orvosnak és, - akadályoztatása esetén a 
szakmai követelményeknek megfelelő helyettesítőről gondoskodni. 
 - naponta gondoskodni a gépkocsiban lévő gépek (EKG, defibrillátor, oxigénpalack, 
mobil telefon) töltöttségéről, működőképességéről. 
- gondoskodni az EKG készülékhez tartalék EKG papír meglétéről. 
 - naponta köteles ellenőrizni az ügyeletben használt gépkocsi műszaki állapotát. 
- menetlevelet köteles pontosan vezetni (helység, utcanév, idő km óra állása)  
- a területen történő ellátásnál köteles az ügyeletes orvos utasítása szerint eljárni. 
- az ügyeleti szolgálat befejezését követően üzemanyaggal feltölteni a gépjárművet. 
- a gépjárművet tisztán tartani és garázsban tárolni. 
- a gépkocsiban érvényes dohányzási tilalmat betartani és betarttatni. 
- az orvost az ellátandó beteg tartózkodási helyére szállítani. 
- az orvos kérésére segíteni a felszerelések (EKG, defibrillátor, orvosi táskák, 
sürgősségi táska) vitelében (autótól lakásig, stb.), az orvost, annak kérésére, 
bekísérni a betegellátás helyszínére. 
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- az orvos kérésére segédkezni az elsősegélynyújtásban, újra élesztésben. A 
rendelőben betegellátás idején csak az orvos kérésére - amennyiben a betegellátás 
azt megkívánja – tartózkodhat. Az ügyeleti szolgálat telephelyéről a szolgálat ideje 
alatt - a betegellátás érdekében - az ügyeletes orvos utasítására távozhat. Az 
ügyeleti szolgálat rendelkezésére bocsátott jármű csak a betegellátás céljára vehető 
igénybe. 
Az ügyeleten munkát végző gépjárművezető részére is kötelező a titoktartás. 
 
5. Ügyeleti szolgálat térítésköteles igénybevétele 
 
A sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan 
egészségügyi tevékenység, amelyet jelen szabályzat 1. sz. mellékletében 
meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, 
valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a 
beteg állapotának stabilizálásáig - végeznek. Az ezek körébe nem tartozó esetekben 
az ügyeleti szolgálat igénybe vétel kényelmi szolgáltatásnak minősül, így 
térítéskötelesen vehető igénybe, összege a kötelező ellátási területen belül 2.000 Ft. 
Az ügyeleti szolgálat által ellátandó körzetben nem lakók részére: 4.000 Ft, 
külföldieknek 8.000 Ft. A nem sürgősségi ellátás körébe tartozó esteket 
megállapítását a mindenkori ügyeletes orvos állapítja meg és erről szóban 
tájékoztatja az ellátottat. 
 
Kiszállási díj indokolatlan hívás esetén: 
 
A biztosított állampolgárok abban az esetben jogosultak otthonukban orvosi ellátásra, 
amikor ezt súlyos egészségi állapotuk indokolja, és emiatt nem tudják felkeresni az 
ügyeleti rendelőt. 
Egyéb esetben ez kényelmi okból igénybe vett szolgáltatásnak minősül, így a beteg 
kiszállási díj megfizetésére kötelezett. A szolgáltatás megkezdése előtt a szolgáltatást 
igénybe vevő külön szóbeli tájékoztatást is kap a térítési díj fizetésének szabályairól. 
A szolgáltatás teljesítése után az ügyeletes orvos számlát állít ki, ami tartalmazza az 
igénybe vett szolgáltatás megnevezését, valamint a szolgáltatás díját, melynek 
összege a kötelező ellátási területen belül 3.000 Ft. Az ügyeleti szolgálat által 
ellátandó körzetben nem lakók részére: 5.000 Ft, külföldieknek 10.000 Ft. 
A hatósági szolgáltatás (látlelet, vérvétel), valamint az indokolatlan igénybevétel 
számlázása az ügyelet  számlatömbjében történik. 
Ügyeleti időben csak újonnan szükségessé vált vagy életmentő gyógyszereket 
felírása lehetséges, kiemelt támogatású gyógyszer felírásra nincs lehetőség. 
 
6. Ügyeleti szolgálat gyógyszerellátás 
 
A működtető köteles biztosítani az Orvosi Ügyelet folyamatos gyógyszerellátást. 
 
Rendkívüli események 
A rendkívüli esemény meghatározása: váratlan, nem szokványos, a működést, vagy 
valakinek (beteg, személyzet, stb.) testi épségét károsító, a törvényességi rendet 
fenyegető vagy megzavaró esemény, tűzeset, lopás, épületrongálás. 
Rendkívüli esemény során követendő eljárás: 
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Ügyeleti időben az ügyeletes orvos értesíti ezekről a fenntartót. Minősített rendkívüli 
eseménynél az ügyeletes orvos köteles a nap 24 órájában értesíteni a rendőrséget, 
vagy az illetékes hatóságot. 
Tűzesetnél azonnal értesíteni kell a Tűzoltóságot. 
 
7. Higiénés szabályok, takarítás, személyi higiéné 
 
A központi orvosi ügyeleti helyiségek naponta történő takarításáról Edelény Város 
Önkormányzata gondoskodik. 
Anyagfertőtlenítés, fertőtlenítő takarítás, fertőtlenítő mosogatás, szennyes és tiszta 
textília kezelése, sterilizálás, s ennek ismerete és betartása a betegellátást végző 
egészségügyi dolgozók számára kötelező. 
Az ügyeleti ellátásban használt textília pótlásáért, cseréjéért az ügyeletvezető orvos 
jelzése alapján a fenntartó felelős. 
Higiéniás kézfertőtlenítés: minden olyan esetben el kell végezni, amikor a kéz 
szennyeződött, vagy szennyeződhetett. A kezeket először fertőtlenítik, majd ezután 
tisztítják. 
 
8. Hulladékkezelés 
 
Az ügyelet tevékenységéből képződő veszélyes hulladékokat elkülönítve, zárt, 
környezetszennyezést megakadályozó módon kell összegyűjteni. A veszélyes hulladék 
átszállításáról az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ rendelőjébe az ügyeletvezető 
által megbízott asszisztens gondoskodik.  
A veszélyes hulladék központból történő elszállíttatása és megsemmisítése a Szociális 
Szolgáltató Központtal szerződő harmadik cég feladata. 
 
9. Ügyeleti szolgálat felszereléseinek, eszközeinek biztosítása, szükség 
szerinti javítása, karbantartása. 
 
A fenntartó köteles gondoskodni a központi orvosi ügyeleten lévő műszerek, 
eszközök folyamatos biztosításáról, a hibás műszerek, eszközök javítása az ügyeletet 
ellátó orvosok, valamint az ügyeletvezető orvos jelzése alapján a fenntartó feladata. 
A meghibásodott csapok, zárak, ajtók, villany, stb. jelentése, a hibák javításának 
megrendelése az ügyeletvezető orvos feladata a fenntartó által megbízott 
polgármesteri hivatali munkatárson keresztül. 
 
A közmű és az ügyeleti ellátást érintő egyéb szolgáltatók felé szolgáltatás kimaradás, 
illetve meghibásodás esetén az ügyeletet ellátó orvos jelzi a problémát. 
Amennyiben gondatlanság miatt, illetve szándékosan károkozás történik az ügyeleti 
szolgálat helységeiben, berendezési tárgyaiban, eszközeiben, úgy azt a kár okozója 
köteles megtéríteni. 
 
10. Ügyeleti szolgálat dokumentációi, nyilvántartások, beszámolási 
kötelezettség, 
Adatszolgáltatás 
 
- Nyilvántartás az ügyeleti szolgálatot rendszeresen ellátó orvosokról, egészségügyi 
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dolgozókról, - Nyilvántartás gépkocsivezetőkről, valamint a helyettesítésre behívható 
orvosokról, szakdolgozókról (Név, lakcím, telefonszám, munkahely címe). 
- Az ügyeleti szolgálatot ellátók havi beosztása.(kifüggesztve a rendelőben). 
- Nyilvántartás a fontosabb szervekről (Mentők, Rendőrség, Tűzoltóság, 
hibabejelentő stb.). 
 - Nyilvántartás az ügyeleti szolgálat leltári tárgyairól. 
- A központi orvosi ügyelet szervezeti és működési szabályzata. 
- Térképek az ügyeleti területhez tartozó településekről (Ez a gépkocsiban tartandó), 
- Telefonkönyv. 
- Jelenléti ív az orvosoknak, ápolóknak. 
- A települések közelében működő gyógyszertárak ügyeleti rendje, pontos 
időtartammal 
és címmel ellátva. 
Az ügyeleti ellátásban résztvevő orvosok, ápolók teljesített munkaóráiról szóló 
kimutatást minden hónap 5. napjáig készíti el az ügyeletvezető orvos. 
Az ügyeleti szolgálat adatszolgáltatása az Praxis Plus elnevezésű programmal valósul 
meg, feladása az OEP felé tárgyhót követő hó 5-ig, mely adatszolgáltatást az 
Edelényi Polgármesteri Hivatal végzi. 
Az ügyeletvezető orvos évente, írásban beszámol betegforgalmi statisztikai adatok, 
rövid szöveges értékelés formájában az ügyeleti ellátás szakmai munkájáról és az 
ellátás feltételeinek alakulásáról az ügyelet fenntartójának. 
 
11. A szabályzat hatályba lépése 
 
      A szabályzat 2018. szeptember 21. napján lép hatályba. 
 
Edelény, 2018. szeptember 21. 
 
 
Edelény Város Önkormányzata 
 
 

Fenntartó részéről:                                                 Működtető részéről: 
Molnár Oszkár Polgármester                               Dr. Bárány Miklós Ügyvezető 

 
  …………………………………………          …………………………………………... 
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1. számú melléklet 
 

52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet 
a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról 

 
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a 

továbbiakban: Ebtv.) 83. §-ának (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendelem el:1 

 
1. §2 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 142. § (2) bekezdés c) 

pontjának alkalmazásában a sürgős szükség körébe tartozó egészségügyi 
szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet a mellékletben 
meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek szakszerű ellátása, 
valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a 
beteg állapotának stabilizálásáig - végeznek. 

 
2. § Az Ebtv. 23. §-a d) és e) pontjának alkalmazásában a sürgős szükség körébe 

tartozó egészségügyi szolgáltatás minden olyan egészségügyi tevékenység, amelyet 
a mellékletben meghatározott, az életet veszélyeztető állapotok és betegségek 
szakszerű ellátása, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának 
megelőzése érdekében fekvőbeteg-ellátás keretében végeznek, a diagnózis 
felállításától a tisztázott kórállapot első alkalommal történő szakszerű ellátásáig. 
3. § Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 
Melléklet az 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelethez 
Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és 
betegségek 
 
1. Életet veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső 
vagy belső) vérzés. 
2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (Pl. embolia, Adams-
Stokes- Morgagni szindróma., syncope, fulladások, életet veszélyeztető 
ritmuszavarok, klinikai halál állapota). 
3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás 
életveszélyes zavarai. 
4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (Pl. agyödéma, 
fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejlődési rendellenesség, trauma). 
5. Eszméletlen állapotok.  
6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok. 
7. Hirtelen fellépő látászavar, látásvesztés, „vörös szem”, szemsérülés.  
8. Szepszis.  
9. Magas halálozású, vagy súlyos szövődmények kialakulásának veszélyével járó 
hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák 
ellátása. 
10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött 
ellátása, akut nőgyógyászati vérzés. 
11. Sokk megelőző és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás 
állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai. 
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12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői 
vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot. 
13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejövő heveny 
életveszély 14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (Pl. gégeödéma, asthmás 
roham, idegentest, fulladás). 
15. Mérgezések. 
16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel 
járó kórképek (Pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, 
petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt 
sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés). 
17. Égés-fagyás (III.-IV. fokú és nagykiterjedésű I-II. fokú, és/vagy az életminőség 
szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy a légutakat érintő). 
18. Elsődleges sebellátás. 
19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüdő, lép, 
máj, vese) sérülése. 
20. Compartement szindrómák. 
21. Nyílt törések és decollement sérülések.  
22. Amputációk (replantációs lehetőségekkel vagy azok nélkül). 
23. Súlyos medencegyűrű törések. 
24. Politraumatizáció, többszörös sérülések.  
25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma. 
26. Áramütés, elektrotrauma. 
27. Hő- és hidegártalom, kihűlés, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, hőguta. 
28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség. 
29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentális állapottal összefüggő közvetlen 
veszélyeztető állapot. 
30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok  
31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet 
veszélyeztető állapotot idéznek elő. 
 

 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év munkájáról 
Előadó: óvodavezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 118./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Loj Balázs alpolgármester megköszöni intézményvezető asszonynak és az óvoda 
dolgozóinak a munkáját. Volt szerencséje meghívásukra részt venni rendezvényükön, 
amikor betekintést nyerhetett az óvodai életbe, jó emlékek jönnek elő, és jó nézni a 
játszadozó gyerekeket, és azt is jó tudni, hogy Edelény városában ilyen jó színvonalú 
intézménybe járhatnak a gyermekek. 
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Borza Bertalan képviselő : Az intézmény munkáját 20 éve van lehetősége figyelemmel 
kísérni, úgy mint önkormányzati képviselő, mint szülő, és volt időszak, amikor a 
Városgondnokság vezetőjeként is részt vett ebben a feladatban. A Mátyás Óvodában 
mindig is jó színvonalú oktató-nevelő munka folyt, és külön gratulál, hogy ahhoz képest 
is még sikerült ezen javítani. Ehhez gratulál. 
 
Bakó Gyuláné Mátyás Óvoda és Bölcsőde vezetője megköszöni az önkormányzat, a 
képviselő-testület minden tagjának azt, hogy ha bármilyen kéréssel fordultak hozzájuk 
mindig szívesen segítettek, és gyakran jöttek az intézménybe, ami nagyon jó volt 
kapcsolattartás végett is. Köszöni, hogy az elmúlt évben megvalósíthatták azokat a 
dolgokat, amiket szerettek volna, köszöni a sok támogatást. A jövőre vonatkozóan is 
sok elképzelésük van, amelyhez szükségük lesz továbbra is a képviselő-testület, az 
önkormányzat támogatására. 
 
Magyar Árpádné képviselő elmondja, hogy a Mátyás Óvoda olyan munkahely, ahol 
mindenki szeret dolgozni. Vezető asszonyt nagyon kreatívnak tartja, sok szép dolgot 
valósított meg, mindig azon van, hogy szépítse, színesítse az óvodát, tartalmas 
rendezvényeket szervez. 
(A napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét.) 
 
Polgármester a város lakossága és a maga nevében is megköszöni azt a munkát, amit 
a Mátyás Óvoda vezetője és dolgozói végeznek hosszú évek óta.  
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
100/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

2017/2018. nevelési év munkájáról 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
2017/2018. nevelési év munkájáról szóló beszámolót és azt 
a határozat mellékleteként  e l f o g a d j a. 

 
2. Képviselő-testület köszönetét fejezi ki Bakó Gyuláné 

Óvodavezető Asszonynak és az intézmény valamennyi 
dolgozójának a 2017/2018-as nevelési évben végzett 
munkájukért. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
Értesül:    intézmény, osztályok 
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Melléklet a 100/ 2018.(IX.20.) határozathoz 
 

 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

3783 Edelény, Mátyás király út 7./a 

Telefon: (48) 778-953 
  

 

BESZÁMOLÓ 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ–TESTÜLETÉNEK A 

2018. SZEPTEMBER 21. NAPJÁN TARTANDÓ 

ÜLÉSÉRE 

 

 

Tárgy: Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

2017/2018. nevelési és munkájáról. 

  Készítette: 

  Bakó Gyuláné 

  intézményvezető 

 

 

                                            Edelény, 2018. szeptember 03.
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde a város egyetlen önkormányzati fenntartású 
óvodája és bölcsődéje. Intézményünk a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően 
működik. 

Legfontosabb feladatunk továbbra is, hogy értő, érző, a természetet megóvó, a múltat 
éltető gyermekeket neveljünk. 

Beszámolómat a 2017/2018-as nevelési évről visszamenőleg az alábbiak szerint tudom 
összefoglalni. 

Helyzetelemzés: 
Intézményünk továbbra is 4 épületben, 9 óvodai és 3 bölcsődei csoporttal működik. 
Óvodánk két épülete a város középpontjában helyezkedik el. A hangulatos, vidám, 
tágas udvarok lehetőséget adnak a gyermekek önfeledt játékának. A zöld növényhez, 
a fák, a bokrok változatos talajborításuk az udvarnak, otthonossá teszi a 
mindennapokat. A mezítlábas sétányok kialakítása már az előző nyár folyamán 
elkészültek, de még most is nagy népszerűségnek örvendenek. Ismét jelentkeztünk a 
„Kertész leszek” és a „Szép kert” című pályázatokra, megragadva ezzel az alkalmat, 
hogy óvodánk udvarait szebbé varázsoljuk. Az óvodai medencét átalakítottuk udvari 
színpaddá, így az egész nap folyamán lehetőségük van a gyermekeknek sátrat 
alakítani rajta, kinti társas játékra, mozgásra, illetve műsorok lebonyolításra is 
alkalmas. Sajnos a medence már nem volt használható, egészségügyi szempontból 
felújításra szorulna, ami költségileg nem fér bele az éven. Ezért gazdaságosság és 
rugalmasság szempontjából más célra használjuk. Természetesen megmarad és 
lehetőség szerint felújításra kerülhet. 
Az I-es épület udvarára új játékokat kaptunk. Ezúton is köszönjük. A mászófalat a 
tornateremből kihelyeztük a babaház falára, így azt gyakrabban tudják használni a 
gyermekek. Az út forgalmas oldala felőli kerítésekre védőháló került, megakadályozva 
a baleseteket, amit a kidobott labdák okozhatnának. Udvari játékaink folyamatos 
felújítása, karbantartása megtörtént. 

A II-es épület bölcsődéjének egy teraszán már volt napfényvédő vászon és most a 
másik teraszra is felszereltettük, védve ezzel a gyermekek egészségét és 
hangulatosabbá tételét. A két terasz aljzatára védőfólia került, így szebb és 
esztétikusabb lett a játékhoz, illetve melegebb is, ha a gyermekek a földre ülnek. A fal 
aljáról lekerült a vakolat és rajzos fallá alakítottuk át falfesték segítségével.  A fal már 
bomladozott, így megváltunk a külső rétegtől és esztétikusabbá, használhatóbbá 
tettük, illetve jobban illeszkedik a környezetbe is. A fák lombjait levágattuk, 
megszüntetve ezzel az allergiát. Az udvari térkövet és járdákat lefestve, udvari 
játékként tudjuk hasznosítani. Az épületben a 2 óvodai és 3 bölcsődei csoportunk 
sikeresen, maximális kihasználtsággal működött. Azt tapasztaltuk, hogy szeretnek a 
gyermekek bölcsődébe járni, és az ott dolgozók a szakmai vezető irányításával 
színvonalas munkát végeznek. 
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A III-as épület felújítása és átadása megtörtént a felnőttek és a gyermekek nagy 
örömére. Köszönet a közreműködőknek. Az udvar átalakításra került. A medencét 
átalakítottuk sziklakertté, a kisebb részt pedig homokozóvá, fedett tetővel ellátva. Ezt 
szükséges volt, mert szétfagyott, megrepedt és ezáltal balesetveszélyes volt. Az 
ablakokra redőny, a falra névtábla került, így komfortossá vált és megszépült. 

A IV-es épületünk a Finkei városrészen található. Ez két óvodai csoporttal működött, 
3 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens és 2 fő dajka néni segítségével. 
Ebben az évben az óvoda udvarán, az udvari játékok bővítésére került sor, melyet 
sikeres minősítés után használatba vehettek a gyermekek. Az épület külseje is 
megújult, ugyanis az ablakokra redőny került, megszépítve ezzel az óvodát. Ezenkívül 
folyamatban van egy kemence felépítése is. A szülői nevelő váróban vizesedett a fal, 
ezért leszigeteltük és rajzolófallá alakítottuk. 

A 2017/ 2018-as nevelési évben a következők szerint helyezkedtek el 

csoportjaink: 

- I-es épület: 4 óvodai csoport 
- II-es épület: 2 óvodai csoport és 3 bölcsődei csoport 
- III-as épület: 1 óvodai csoport 
- IV-es épület: 2 óvodai csoport 

 
Intézményünk nyitvatartása: 

Az óvoda és a bölcsőde hétfőtől péntekig, heti 5 napos munkarenddel tart nyitva. Az 
ettől eltérő nyitvatartást – indokolt esetben, előzetes kérelem alapján – az intézmény 
vezetője engedélyezheti, illetve rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy 
más elháríthatatlan ok miatt Edelény Város Önkormányzatának Jegyzője rendkívüli 
szünetet rendel el. 
 
Napi nyitvatartás: 
 Mátyás király út 1.    Hétfő - Péntek: 630 – 1700 
 Mátyás király út 7/a.   Hétfő – Péntek: 630 – 1700 
 Bányász út 2.    Hétfő – Péntek: 700 – 1630 
 Árpád út 41.     Hétfő – Péntek: 700 – 1630 
 Bölcsőde     Hétfő – Péntek: 630 – 1630 

A nevelési év rendje 

• A nevelési év szeptember 1-től a következő naptári év augusztus 31-ig tart. 

• Szeptember 1-től Május 31-ig minden csoport a csoportnaplóban tervezettek 
alapján működik. 

• Az ünnepek miatti munkarendváltozásról és az évi 5 nevelés nélküli munkanap 
igénybevételéről a szülők 7 nappal előtte tájékoztatást kapnak. Amennyiben a 
szülő a nevelésnélküli munkanapon nem tudja megoldani gyermeke 
felügyeletét (nagyszülő, rokon stb.), úgy az óvoda vállalja azt, de nem minden 
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esetben óvónő személyében, hanem dajka vagy pedagógia asszisztens 
segítségével (kb. 15 főig). 

• Szünetek és nevelés nélküli munkanapok alkalmával épületeink nyitvatartása 
attól függ, hogy kéri-e bölcsődés szülő gyermeke felügyeletét. Amennyiben 
igen, úgy II-es épületünk van nyitva, viszont, ha csak óvodás gyermekek 
igénylik a felügyeletet, ebben az esetben III-as, illetve IV-es épületünkben 
várjuk a gyermekeket. Ennek elsődleges oka a takarékosság. 

• Óvodánk a nyár folyamán folyamatosan nyitva tart és várja a dolgozó szülők 
gyermekeit, illetve a HH és HHH gyermekeket. 

A nyári nyitvatartás rendje: július 1-jétől, 3 hetes turnusokban tart nyitva egy-egy 

épületünk. Így hozzuk összhangba a nyári nagytakarítást és a folyamatos 

nyitvatartást. 

• Mindazokat a szülőket, akiket a törvény nem kötelez a folyamatos 
óvodalátogatásra (HH, HHH), kérjük, hogy a nyár folyamán hosszabb időt 
(legalább 2-3 hetet, szabadságuk függvényében) töltsenek otthon, 
gyermekükkel együtt. 

Személyi feltételek: 
 
Intézményünkben 39 fő dolgozik teljes munkaidőben. 
 Felsőfokú végzettséggel rendelkező óvodapedagógus: 17 fő (ebből 1 fő 

intézményvezető) 
 Óvodatitkár: 1 fő 
 Főállású dajka: 9 fő 
 Szakmai vezető: 1 fő 
 Kisgyermekgondozó: 6 fő 
 Pedagógus asszisztens: 3 fő 
 Bölcsődei dajka: 2 fő 
 Karbantartó: 1 fő 

Szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus: 11 fő 
 
Ebből PORTFÓLIÓT készített: 13 fő 
Ebből 2 fő Mesterpedagógus. 
 
Segítő munkatársak: 
 1 fő logopédus 
 1 fő gyógy testnevelő 
 1 fő gyermekorvos (szerződéssel) 
 1 fő védőnő (pályázat útján kaptuk) 

 
Köszönetemet szeretném kifejezni a Foglalkoztatási Osztály vezetőségének és 
munkatársainak, akik lehetővé tették közfoglalkoztatásban alkalmazott személyek 
óvodánkban történő alkalmazását.  
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A nevelési év során szinte folyamatosan segítették munkánkat, elsősorban a 
karbantartó és a dajka nénik munkáját könnyítették meg, hiszen 4 udvarrész 
folyamatos rendbetétele már önmagában is nagy feladatot jelent, nem beszélve a 
négy épületben rendszeresen adódó kisebb-nagyobb teendőkről, továbbá kissé 
megnövekedett alapterületű új épületünk belső tereinek takarításáról. Munkájukért 
köszönet jár.  
 
A báb 
Ebben a nevelési évben az előzőekhez hasonlóan is nagy sikerrel működött a 
bábcsoportunk. Sikerült számukra egyen pólót vásárolnunk. Erre azért volt szükség, 
mert nem csak a mi óvodánkban, hanem a környékbeli óvodákba, iskolákba is kaptak 
meghívást. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Könyvtár által szervezett 
rendezvényeken is szerepeltek. A bevételből folyamatosan új bábokat, eszközöket 
vásárolunk, de szükségünk lenne még technikai eszközökre is. 
 
Nevelési koncepció 
 
Óvodánk 2013-tól Néphagyomány Éltető Óvoda. A közösen létrehozott pedagógiai 
programmal párhuzamosan haladunk az éves munkatervünkben, melyet ehhez 
igazítottunk. 
 
Pedagógiai program 
 
A Néphagyomány Éltető Nevelési Program elkötelezettséget vállal a magyar óvodai 
nevelés időtálló értékeiért és hagyományaiért. Meggyőződésünk, hogy az óvodáskorú 
gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje, 
ezekről pozitív élményeket szerezzen, és ezáltal hiteles, követendő mintát kapjon. A 
gyermek családtagjaival, társaival olyan külsőségekben, tartalmukban visszatérő 
élményeket él át, amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik, életre szóló útravalót kap. 
Hiszünk abban, hogy a 3 -7 éves életkor érzelmileg és értelmileg fogékony időszak 
kiemelkedően fontos az ÉN alakulása szempontjából. A program az óvodáskor 
egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyágára és sajátos aktivitására alapoz. A 
gyermek játéka, ami örömöt és boldogság érzetet ad, jól ötvözhető a néphagyomány 
éltetéssel, a természetszeretettel. Mindez, alkalmanként kiegészül a család aktív 
közreműködésével. 

Programunk nem csak a népművészet és a szokásőrző jeles napok elemeit öleli fel, 
hanem a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységeket is. A néphagyományőrző 
tevékenységeket tartalmilag és időrendileg egységes rendszerbe foglalja. 

Szakmai munkaközösség 

Szakmai munkaközösségünk vezetője: Fűzi Tamásné, aki kellő szakmai 
elhivatottsággal végzi a munkáját. 
Csatolva van a szakmai munkaközösség éves munkája, értékelése. 
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Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és 
szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében és egyéb ügyekben rendszeres 
kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, szervezetekkel: 

• Császta Néptáncegyüttes (közös szüreti felvonulás) 
• Család (óvodai rendezvények, pl.: Mihály-napi vásár, Szüret, Márton-napi 

libanap, Karácsony, Farsang stb.) 
• A szülői szervezet (Mihály-napi vásár, Mikulás, farsang, anyák napja, 

évzáró) 
• Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Polgármesteri Hivatal 

(testületi üléseken való részvétel, pályázatok, jubileumi koncerteken való 
részvétel, városi karácsonyi műsor) 

• Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 
(író-olvasó találkozók, bábszínház, könyvtárlátogatás, vers-maratonon való 
részvétel stb.) 

• Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 
Iskola (Gergely-járás, sportrendezvények, legós napok, víz világnapja) 

• Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola (tanévnyitó, 
tanévzáró, alapítványi bál) 

• Edelényi Hegyek Közössége (szereplések: borversenyen, borszentelőn) 
• Az óvoda és bölcsőde gyermekorvosa, védőnői, vagy egyéb egészségügyi 

szűrést végző szervek (egészségügyi előadásokon való részvétel) 
• Időskorúak Szociális Otthona (volt, nyugdíjas dolgozóink meglátogatása, 

karácsonyi koncertek, idősek hete) 
• Pedagógiai Szakszolgálati Intézet (előadásokon, szakmai továbbképzéseken 

való részvétel, fejlesztő pedagógusok segítségének igénybevétele) 
• Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Biztos Kezdet Gyermekház, 

Gyámügyi Hivatal (kölcsönös, folyamatos együttműködés, segítségadás) 
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, 

Közművelődés és Sportintézet (szakmai szűrések, iskola érettségi 
vizsgálatok) 

• Egyházak (hitoktatás, iskolakezdés, karácsony, anyák napja) 
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerv (pályázatokon való részvétel, rendszeres ellenőrzések 
az intézményünkben) 

• Oltalom tagóvoda (kiállításokon, nyílt napokon, szakmai előadásokon, 
rendezvényeken való kölcsönös részvétel) 

• Borsodi Általános Iskola (nyílt napok, ballagás, karácsonyi műsor, 
bábelőadás részünkről az iskolásoknak) 

• Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola (szüreti mulatság, beiskolázás, 
nyílt napok, bemutatók, óvodában való mentorálás) 

• Boldvai Mesevár Óvoda (falunapok, karácsonyi ünnepségek, szakmai napok, 
pedagógus mentorálása) 

• Szirmabesenyői Napsugár Óvoda és Bölcsőde (szakmai napokon való 
kölcsönös részvétel) 

• Szendrőládi Óvoda (óvodalátogatás, kapcsolattartás, tréning) 
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• Császta Néptáncegyüttes (kölcsönös szereplés) 
• Bükkszentkereszt Szlovák Nemzetiségi Óvoda (népviseleti ruhák és 

fajátékok) 
• Perkupa (közös tanévnyitó értekezlet, szakmai tapasztalatcsere, szakmai 

gyakorlati bemutatóval) 
Tehetséggondozás az óvodában 

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek fejlesztésére. Ennek 
érdekében az óvodapedagógusok továbbképzéseken vettek és vesznek részt. 

Tehetséggondozó műhelyeink: 
• zeneovi (vezeti: Dely Sándorné, szakvizsgázott óvodapedagógus) 
• kiskutatók (vezeti: Fűzi Tamásné, diplomás óvodapedagógus) 
• néptánc (vezeti: Bakosné Kuberkó Ilona, szakvizsgázott óvodapedagógus) 
• báb- és drámajáték (vezeti: Molnárné Szántai Andrea, szakvizsgázott 

óvodapedagógus) 
• játékos gyermektorna (vezeti: Csihon Lászlóné, szakvizsgázott 

óvodapedagógus) 
• kismesterség (vezeti: Szitás Imréné, szakvizsgázott óvodapedagógus) 
• angol nyelv (vezeti: CsopjáknéZilahy Gabriella, szakvizsgázott 

óvodapedagógus, angol alapfokú nyelvvizsga) 
• gyógytorna (vezeti: külsős szakember) 
• gyermek foci (vezeti: külsős szakember) 
• citera (vezeti: külsős szakember) 
• sakk (vezeti: külsős szakember) 
• állatasszisztált terápia (vezeti: külsős szakember) 
•  

Ezen műhelyek a gyermekek számára sok játékosságot, örömet jelentenek. Széleskörű 
lehetőséget biztosítanak a társas kapcsolatok kialakítására, a nyelvi kommunikáció-, és 
az esztétikai érzék fejlesztésére, a szép, harmonikus mozgás megszeretésére. 

Tehetséggondozó műhelyeink célja a felfedezett kis „ígéretek” tehetségjegyének 
megalapozása, fejlesztése. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelem gazdag 
fejlesztőtevékenység megteremtése, ahol a gyermek önállóan kifejezi magát, és 
elsődleges tevékenysége a játék. 

Felzárkóztatás 
A tehetséggondozás mellett, k iemelt feladatnak tekintjük a felzárkóztatást, 
hiszen elengedhetetlen a sikeres iskolakezdéshez szükséges készségek, pszichikus 
funkciók kialakítása, fejlesztése. A gyermekek egyéni szükségleteinek, lehetőségeinek 
figyelembevételével önmegvalósításuk elősegítése, ezzel a sikerorientálás biztosítása. 

Fejlesztő eszközök vásárlása az alapítványunkon keresztül. Pl. Terraband gyógylabda, 
egyensúlydeszka, „H” henger a lúdtalp megelőzésére. 

Szükséges a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált 
fejlesztése, fejlődésük segítése. 

Vallási nevelés – óvodánkban minden évben lehetőséget biztosítunk felekezet 
szerinti vallási nevelésre. 
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Szakmai továbbképzéseink 

Bölcsőde: 
A bölcsőde szakmai vezetője havi rendszerességgel tart értekezletet, melyen 
megbeszélik az aktuális tennivalókat, egy-egy kiválasztott szakmai kérdést megvitatva. 
Beléptek a Magyar Bölcsődék Egyesületébe. Az elmúlt időszakban részt vettek: 

I. Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskola Karán a Kisgyermek Nevelők 
III. Szimpóziumán. 

II. Budapesten a Magyar Bölcsődék Egyesületének szervezésében a törvényi 
változásokkal kapcsolatban megtartott előadásán. 

III. Miskolcon a Magyar Bölcsődék Egyesületének, illetve az emberi Erőforrások 
Minisztériumának szervezésében tartott szakmai napon. 

IV. Miskolcon a Magyar Bölcsődék Egyesületének szervezésében az első 
módszertani napon. 

V. Szirmabesenyőben és Hajdúböszörményben tapasztalatszerzés céljából egy-egy 
alkalommal. 

VI. Miskolcon a Magyar Bölcsődék Egyesületének szervezésében a „Változások, 
kihívások, megoldások” című konferencián (2017. 11. 06.). 

VII. Szerveztek az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde épületében játszóházat és 
kézműves tevékenységet két alkalommal. Három alkalommal fogadtak szakmai 
gyakorlatra kisgyermek nevelőt. 

VIII. Budapesten bölcsődénk szakmai vezetője: Kolláthné Puskás Éva sikeresen 
elvégezte a „Beszélő Babakezek” elnevezésű alap nyelvtanfolyamot és a 
„Személyiségfejlesztés Zeneterápiával” című tanfolyamot. 

 
Óvoda: 

I. Iskolatitkárok szakmai továbbképzése  
Miskolc, 2017. szeptember 15. 

II. Európai Mobilitás Hét, „Közös út, közös jövő” 
2017. szeptember 16. – 22. 

III. Család és Gyermekjóléti Szolgálat, szakmai tanácskozás 
Edelény, 2017. szeptember 20. 

IV. Őszi Pedagógiai Napok 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde POK kihelyezve, 2017. október 

V. Kisgyermekkori Nevelés Támogatása 
Tiszabura, 2017. október 02. 

VI. VI. Család és Gyermekjóléti Szolgálat, szakmai tanácskozás 
Edelény, 2017. december 04. 

VII. Oltalom Tagóvoda szentelése 
2018. február 07. 

VIII. Hortobágyi Madárkórház 
2018. február 23. 

IX. Miskolci POK, szakmai továbbképzés (6 fő) 
Miskolc, 2018. február 26. 

X. B-A-Z megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézménye 
2018. március 07. 

XI. „Nyílt napok” a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában 
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2018. április 06. – 10. 
XII. Tehetségtárlat „MATEHETSZ” Tehetségkonferencia Városi Rendezvények Háza 

Edelény, 2018. április 12. 
XIII. Gulyás Ferenc Néphagyományőrző Szakmai Nap 

Edelény, 2018. április 20. – 21. 
XIV. 2018. április 29. 
XV. Civil Nap a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában 

2018. június 12. 
XVI. Biztos Kezdet Gyerekház szakmaközi csoportmunka 

2018. június 12. 
XVII. Tanévzáró értekezlet az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődében 

2018. június 15. 
XVIII. Tanévnyitó értekezlet 

Perkupa, 2018. augusztus 31. 
XIX. ROMACT Önkormányzati munkacsoport Tréning (havi egy alkalom) 
XX. Gombár 2 fő (Néphagyomány éltető program) 

XXI. Szakértők, szakreferensek szakmai műhelymunkája az óvodánkban (Szvoboda 
Éva és Szoták Szilvia) 

 
Éves karbantartási munkálatok (mind a négy épület vonatkozásában) 

- udvar szépítése, virággal való beültetése, évelő növények beültetése, liget 
kialakítása, gyógynövények ültetése, sziklakertek létrehozása 

- bejárati lépcsők, padok, kerítések lefestése 
- intézmény csatornájának kitisztítása, lapos tető rendbetétele (állagmegóvás 

érdekében) 
- homokozók ülődeszkával való lefedése, lefestése, homok lefedése 
- redőnyök felhelyezése ablakokra (Egres, Finke) 
- napfényvédő vászon felhelyezése teraszra (Bölcsőde 2 teraszára) 
- udvari játékok karbantartása 
- padlás és pince rendbetétele, selejtezés, kitakarítás 
- fertőtlenítő festés, meszelés, kitakarítás 
- vízaknák lefestése, megjelölése 
- bejárati kapuk megjavítása 
- lábrácsok felújítása, lefestése 
- párakapu felhelyezése (Óvoda + bölcsőde) 
- udvari játékok alá, balesetmentesítés céljából fólia és ütésgátló szőnyeg 

felhelyezése 
- szúnyoghálók az ablakokra  
- mászófal rögzítése 
- szabadtéri színpad kiépítése stb. 

Pályázatainkról: 
A beadott pályázataink többnyire sikeresek voltak. Nyertünk például képkirakót, 
kártyákat, társasjátékokat. Az általunk meghirdetett bábpályázatról a bábok nálunk 
maradtak, amivel bővült az óvodánk bábkészlete. 
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Beadott pályázataink: 
Jelenlegi 7 db beadott pályázatunk még elbírálás alatt van. 

1. ForeverKids – Gyermek Egészséges Életmód Támogatási Program 
2. TOP-5.2.1-15-2016-00006 kódszámú, „Közösségi és intézményi együttműködés 

Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésre” című pályázat 
3. „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei program 
4. EFOP-3.1.5-16-2016-00001 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett 

intézmények támogatása” című kiemelt projekt 
5. „Lépésről lépésre” című program 
6. „Boldogságóra” című program 
7. EFOP-1.4.2-16-2016-00012 „Integrált térségi gyermekprogramok az Edelényi 

járásban” című projekt 
 
Összességében megállapítható, hogy a 2017/2018-as nevelési évünk sikeres és 
eredményekben gazdag volt. Így továbbra is ezt a Néphagyomány Éltető programot 
szeretnénk folytatni. 
Egyben szeretném megköszönni a város segítő munkáját, hogy mindezeket megtudtuk 
valósítani. 

Edelény, 2018. szeptember 03. 

 Bakó Gyuláné 
 intézményvezető 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 119./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

101/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának 
módosításáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról szóló 
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Képviselő-testület) az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító 
Okiratának módosításáról szóló 78/2018.(VII.19.) és  
92/2018.(VIII.30.) határozatát visszavonja. 

 
2. Képviselő-testülete az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító 

okiratának módosításáról szóló Módosító okiratot egységes 
szerkezetben a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

 
3. Képviselő-testülete az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító 

Okiratát egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  azonnal 
Értesül: intézmény, osztályok, MÁK 
 
 

1. melléklet a 101/2018.(IX.20.) határozathoz 
Okirat száma: 1/M/2018. 

Módosító okirat 

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-
testülete által 2017.06.22. napján kiadott, 1/A/2017. 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 – Edelény 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete .…/2018.(IX.20.) határozatára 
figyelemmel -  a következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában 
meghatározott óvodai nevelés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, 
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valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás.” 
 

2. Az Alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„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 gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült – 
nagyothalló - , enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, 
akadályozott beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek ellátása. 

Edelény Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott 
óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról, az alább felsorolt 
önkormányzatokkal kötött, feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik: 
Damak Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Damak, Szabadság út 35.) 
Ládbesenyő Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. 
út 64.)” 
 

3. Az Alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép: 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 

2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 
szakmai feladatai 

3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
6 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 

7 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 
intézményében” 

 
4. Az Alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: 

4.5.1.Óvoda esetében:  

Edelény, Damak és Ládbesenyő települések közigazgatási területe.  
 

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, 
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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." 

 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni. 
 
Kelt: Edelény, 2018. szeptember …… 

P.H. 
 
 

Molnár Oszkár 
 polgármester 
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2. mellékelt a 101/2018.(IX.20.) határozathoz 
 

 
Okirat száma: 1/A/2018. 

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 telephely címe 
1  3780 Edelény, Mátyás király út 1. 
2  3780 Edelény, Bányász út 2. 
3  3780 Edelény, Árpád út 41. 

 

2. A költségvetési szerv 

alapításával és 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. 

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 
 megnevezése székhelye 

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

3780 Edelény, Borsodi út 34. 
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

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

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 
3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata 
3.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában 
meghatározott óvodai nevelés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, 
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazgat megnevezése 

1 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 gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült – 
nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, 
akadályozott beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek ellátása. 

Edelény Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott 
óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról, az alább felsorolt 
önkormányzatokkal kötött, feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik: 
Damak Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Damak, Szabadság út 35.) 
Ládbesenyő Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. 
út 64.) 

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

 kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 
2 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 

szakmai feladatai 
3 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
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4 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 
5 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 
6 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása 
7 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében 

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

Edelény, Damak és Ládbesenyő települések közigazgatási területe.  
 

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 szervezet és működése 

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján, öt év határozott 
időre Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. A 
költségvetési szerv közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetője 
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 jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 Közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli 
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet  

2 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 
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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. § 1.1. 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 
 

feladatellátási hely megnevezése tagozat megjelölése 
maximális 
gyermek-, 

tanulólétszám 
1 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (óvoda)  40 fő 
2 3780 Edelény,Mátyás király út 1. (óvoda)  100 fő 
3 3780 Edelény, Bányász út 2. (óvoda)  25 fő 
4 3780 Edelény, Árpád út 41. (óvoda)  52 fő 
5 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

(bölcsőde) 
 38 fő 

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: 
 ingatlan címe ingatlan 

helyrajzi 
száma 

vagyon feletti 
rendelkezés joga 

vagy a vagyon 
használati joga 

az ingatlan 
funkciója, célja 

1 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a 168/2. használati jog óvodai nevelés, 
bölcsődei ellátás 

2 3780 Edelény, Mátyás király út 1. 175/2. használati jog óvodai nevelés 
3 3780 Edelény, Bányász út 2. 652. használati jog óvodai nevelés 
4 3780 Edelény, Árpád út 41. 2202 használati jog óvodai nevelés 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Tájékoztató az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 120./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
102/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2018. I. féléves 

gazdálkodásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat mellékleteként 
tudomásul veszi. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41 

 
 

 
 



 

 

42 

 
 

 
 



 

 

43 

 
 

 
 



 

 

44 

 
 

 
 



 

 

45 

 
 
 

 



 

 

46 

 
 

 
 



 

 

47 

 
 

 
 



 

 

48 

 
 
 

 



 

 

49 

 
 
 

 



 

 

50 

 
 

 
 



 

 

51 

 
 

 
 



 

 

52 

 
 

 
 



 

 

53 

 
 
 

 



 

 

54 

 
 

 
 



 

 

55 

 
 
 

 



 

 

56 

 
 

 
 



 

 

57 

 

 
 
 



 

 

58 

 

 
 
 



 

 

59 

 

 
 
 



 

 

60 

 

 
 
 



 

 

61 

5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény 669-3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 121./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
103/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény 669-3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény 669/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést, 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,-

Ft vételáron értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Edelény belterület 669/3helyrajziszámú, „kivett épület, udvar” 
megnevezésű ingatlant a Borsodi Suli-Szaki Kft.(cégjegyzékszám: 
05-09-028650, képviseli: Banka István ügyvezető) részére. 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd 
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6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény 1/139 és 1/140 hrsz-ú építésit telkek értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 122./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
104/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelény 1/139 és 1/140 hrsz-ú építésit telkek értékesítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény 1/139 és 1/140 hrsz-ú építési telkek 
értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete összesen 

2.947.784,- Ft + áfa, azaz bruttó 3.743.685,- Ft vételáron 
értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény belterület 
1/139 és 1/140helyrajziszámú, beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanokat Baranyay Barnabás (3780 Damak, Szabadság út 
59.) részére az alábbiak szerint részletezve:  

az 1/139 hrsz-ú ingatlan vételára: 1.447.344,- Ft + áfa, 
az 1/140 hrsz-ú ingatlan vételára: 1.500.440,- Ft + áfa. 
 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés elkészíttetésére és aláírására.   

 
Határidő: 2018.10.15. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Városi Sportegyesület kiegészítő támogatásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 123./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Csabai Gyula képviselő a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét. A 
szavazásban részt kíván venni. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
105/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Edelényi Városi Sportegyesület kiegészítő támogatásáról

  
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 

 
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Edelényi Városi Sportegyesület (székhely: 3780 
Edelény, Borsodi út 7.) részére 300.000 Ft, azaz 
háromszázezer forint vissza nem térítendő, kiegészítő 
támogatást nyújt a 2018. 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 2018. szeptember 30. 
Felelős: polgármester 
Értesül: Egyesület, Osztályok 
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8./ Napirendi pont tárgya: 
 
I-II. világháborús emlékmű felújítási munkálataihoz kiegészítő fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 124./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Béres Tibor képviselő: Az előterjesztésből úgy értelmezi, hogy az emlékmű nem lesz 
áthelyezve, és hogy körbe lesz díszburkolattal kerítve. Ott nincs gyalogátkelő, és most is 
láthatják, hogy azt a díszkertet hogyan használják. Kérdés, hogy célszerű-e, vagy 
egyáltalán lehet-e odatenni gyalogátkelőt, vagy esetleg lezárják azt a részt esetleg 
padokkal, hogy a balesetveszélyt elkerüljék. 
 
Polgármester: A pályázaton kevés összeget lehetett nyerni, amit nyertek ennyire elég, 
sőt még arra sem, hogy teljesen rendbe tegyék az emlékművet. Azt kell, hogy mondja, 
az áthelyezése még várat magára. Zebrát odahelyezni lehetetlen, azt nem lehet 
megvalósítani. A kivitelező, amikor készen lesz a munkálatokkal, akkor megpróbálnak 
olyan megoldást találni, hogy lezárják a gyalogos forgalom elől azt a részt. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy többen jelezték már, hogy az emlékműnél az az 
ív egy nagyobb járműnek, vagy akár a helyi járatos buszoknak sem megfelelő. Szerinte 
ezt a közkútkezelőnek, illetve az önkormányzati utat fenntartó cégnek felül kellene 
vizsgálni, mert nagyon sokszor látszik, hogy virágot ültetnek oda, és ezt a járművek 
letapossák, és többször jelezték azt, hogy ezzel az ívvel valamit kezdeni kellene, mert 
nagyobb járművel nem lehet kifordulni, a befordulásról pedig ne is beszéljenek, mert 
nagyon le lett szűkítve. Véleménye szerint erre keresni kellene valamilyen megoldást. 
 
Polgármester a tényleges megoldást az jelentené, ha a szobrot át tudnák helyezni. A 
szobor áthelyezésére jelenleg nem látnak pénzügyi fedezetet, voltak már próbálkozásaik 
ezzel kapcsolatban. Az ívvel kapcsolatban annyit szeretne elmondani, hogy igen, picit 
szűknek tűnik, viszont annak idején, amikor a belváros I. ütemének a felújítása folyt, 
akkor természetesen olyan mérnök tervezte, aki úttervező, és aki az egész csomópontot 
tervezte, az egész István király útját. Természetesen minden hivatalos előírásnak 
megfelelő az az ív, ellenkezőleg nem is kapták volna meg az építési engedélyt. Igaz, 
hogy picit szűk, de ki meri jelenteni, hogy minden jogszabályi előírásnak megfelel. Bízik 
benne, hogy lesz majd olyan lehetőség arra, hogy a szobrot áthelyezzék, és akkor ezen 
az íven is tudnak majd módosítani. 
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatát:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

106/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: I.-II. világháborús emlékmű felújítási munkálataihoz 
kiegészítő fedezet biztosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület 
megtárgyalta az I.-II. világháborús emlékmű felújítási 
munkálataihoz kiegészítő fedezet biztosításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte a Közép- és 
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány 2018. május 15. napján kelt támogatói levelét, 
mely a Hősök terén található I.-II. világháborús emlékmű 
felújítására benyújtott pályázat bírálatáról szól. 

2. Képviselő-testület a Közalapítvány által megítélt 500.000 forint 
összegű támogatáshoz további 300.000 forint összegű 
kiegészítő fedezetet biztosít a 2018. évi költségvetés általános 
tartaléka terhére annak érdekében, hogy az emlékmű 
felújítási munkálatai a 2018.10.31. határidőre megfelelő 
tartalommal elvégezhetőek legyenek. 

3. Képviselő-testület megköszöni Körtvély Sándor vezetőtervező 
építész, nívódíjas mérnök úr segítő szakmai támogatását, 
mellyel segítette Edelény Város Önkormányzatát az emlékmű 
felújításának tervezési munkálatai során. 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés megkötésére. 

Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  Osztályok 

  
9./ Napirendi pont tárgya: 
 
A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 azonosító számú támogatási szerződésben 
meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges döntés 
meghozataláról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 126./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
107/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 azonosító számú támogatási 

szerződésben meghatározott építési tevékenységek 
megvalósításához szükséges döntés meghozataláról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 azonosító számú támogatási 
szerződésben meghatározott építési tevékenységek megvalósításához 
szükséges döntés meghozataláról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

a „Kerékpárút építése Edelényben” tárgyú (EKRSZ_66649177 EKR  
azonosító számú) közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges 
fedezet  a TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00022 azonosító számú 
pályázat keretében a konzorciumi tagok közötti támogatási összeg, 
illetve a költségvetési sorok közötti átcsoportosítással 
rendelkezésre áll. 

 
2. Képviselő-testület megismerte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

nyilatkozatát, mely a konzorciumi partnerek közötti támogatás 
átcsoportosításától (bruttó 12.140.910 forint fedezet 
Önkormányzat részére történő átadásáról) szól. 

 
3. Képviselő-testülete a határozat 1.-2. pontja alapján felhatalmazza a 

polgármestert a közbeszerzési eljárás lezárására, a kivitelezési 
szerződés megkötésére, a konzorciumi megállapodás módosítására 
és a támogatási szerződés módosítás Közreműködő Szervezet felé 
történő kezdeményezésére. 

 
Határidő: kivitelezési szerződés megkötésére 2018.10.15.  
Felelős: polgármester 
Értesül: közbeszerzési szakértő, osztályok 
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10./ Napirendi pont tárgya: 
 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 127./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
108/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést 
és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásának állásáról szóló jelentést megtárgyalta 
és azt   e l f o g a d j a. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok 
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11./ Napirendi pont tárgya: 
 
Az Edelény belterület 655/7 hrsz-ú lakóház megvásárlásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 129./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester elmondja, hogy reményeik szerint ennek a lakóingatlannak a 
megvásárlása elindít egy olyan folyamatot, amelynek nagyon komoly haszonélvezői 
lehetnek elsősorban a környéken élő lakók, ami nyilván néhány évbe bele telik, de a 
képviselő-testületekkel közösen megoldható az a nagy probléma, ami a városnak azt a 
részét érinti. 
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
109/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Az Edelény belterület 655/7 hrsz-ú lakóház 

megvásárlásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény belterület 655/7 hrsz-ú lakóház 
megvásárlásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Bartus István1/1 arányú tulajdonát képező, Edelény belterület 
655/7hrszú, 450 m2 területű, lakóház, udvar megnevezésű 
ingatlant 800.000,- Ft vételáron meg kívánja vásárolni 
a TOP-4.3.1-15 kódszámú, „Közösségi terek kialakítása és a 
leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben” című 
projekt keretében ingatlanvásárlásra rendelkezésre álló 
fedezet terhére. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződés elkészíttetésére, és aláírására azzal, 
hogy a vételár teljes kifizetésének feltétele a végrehajtási jog 
törléséhez szükséges törlési engedély megszerzése a 
végrehajtási jog jogosultjától. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd 

 

 

12./ Napirendi pont tárgya: 
 
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés 
határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén - a határozati javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatát:  

 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
110/2018.(IX.20.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy:  Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 

módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő 
Fejlesztési Terv módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozta: 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
91/2018.(VIII.30.) határozattal elfogadott Edelény város 
víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó 
2019-2033. évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által elkészített Gördülő 
Fejlesztési Terv beruházási tervéből elrendeli a TOP pályázat 
keretében megvalósuló iparterület víz- és szennyvízcsatorna 
építésének törlését. 

 
Határidő: 2018.09.30.,  
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: Osztályok, ÉRV Zrt. 

 
 
 

Polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 
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