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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2018. november 22. napján a Városháza Dísztermében  
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének 

 
 

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

                                                  
 

T Á R G Y S O R O Z A T 

 

 

 
1. Edelény Város Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

 

3. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti 
állapot felmérésről 

 

4. Díszkivilágítás fel- és leszereléséhez fedezet biztosításáról 
 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról 
 

6. Az Edelény külterület 06/22 hrsz-ú meddőhányó értékesítéséről 
 
7. A Polgármester jutalmazásáról 
 
8. Kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető fejlesztési célú kölcsön felvételéhez 

szükséges döntések meghozataláról 
 

 
 
   E d e l é n y, 2018. november 22. 

 
 
                 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. november 22-

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

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

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

 
Igazoltan távol: Virág Tamás képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen volt:  Dr.Vártás József jegyző 
         Ambrusics Tibor aljegyző 
         Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője 
         Dr.Hudák Zita Járási Hivatal vezetője 
 
Jegyzőkönyvvezető: Fazekas Jánosné ügykezelő 
 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. 
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a jelenleg 11 fős 
testületből 10 fő jelen van.  
Az alábbiak szerint ismertette az ülés napirendi pontjait: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

 

3. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti 
állapot felmérésről 

 

4. Díszkivilágítás fel- és leszereléséhez fedezet biztosításáról 
 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról 
 

Javasolja napirendre felvenni „Az Edelény külterület 06/22 hrsz-ú meddőhányó 
értékesítéséről” szóló 159./ sorszámú, a „Polgármester jutalmazásáról” szóló 160./ 
sorszámú, valamint a „Kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető fejlesztési célú kölcsön 
felvételéhez szükséges döntések meghozataláról” szóló 161./ sorszámú előterjesztést. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület tagjai részéről 
van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
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A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, 
javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással 
együtt. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 10 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével –10igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az 
alábbiak szerint: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

 

3. Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti 
állapot felmérésről 

 

4. Díszkivilágítás fel- és leszereléséhez fedezet biztosításáról 
 

5. Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról 
 

6. Az Edelény külterület 06/22 hrsz-ú meddőhányó értékesítéséről 
 
7. A Polgármester jutalmazásáról 
 
8. Kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető fejlesztési célú kölcsön felvételéhez 

szükséges döntések meghozataláról 
 

 

Tárgyalt napirendi pontok: 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelény Város Önkormányzat 2018 évi költségvetéséről szóló 3/2018 (II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 154./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2018. (XI.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ  

3/2018. (II. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,  
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. 
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének 
kikérésével, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 

 „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését 

a) 3.690.635 e Ft költségvetési bevétellel 
b) 5.793.671 e Ft költségvetési kiadással 
c) - 2.103.036 e Ft költségvetési egyenleggel 

    ebből  - 342.462 e Ft működési egyenleg 

    - 1.760.574 e Ft felhalmozási egyenleg 

d) 2.149.769 e Ft finanszírozási bevétellel 

e)     46.733 e Ft finanszírozási kiadással 

fogadja el.” 
 

2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(14) Az Önkormányzat a kiadások között 782.824 e Ft általános és 1.940.946 e Ft 

fejlesztési céltartalékot állapít meg.” 

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

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

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

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

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

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

9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 
10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 
11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 
14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 
15.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 
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16.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 
17.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 
18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

 

Dr. Vártás József      Molnár Oszkár 
        jegyző       polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 

Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018. 
november 22. napján. 
 
 

Dr. Vártás József 
jegyző
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1.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez  

Edelény Város Ö nkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)
2019. 2020. 2021.

1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 1 576 260 1 594 271 13 580 13 580 95 929 102 951 1 685 769 1 710 802 1 597 632 1 613 297 1 652 015

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . tám. 279 619 279 619 0 0 0 0 279 619 279 619 284 787 287 579 294 481

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 125 771 125 771 0 0 0 0 125 771 125 771 127 518 128 769 131 859

1.3   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 328 894 339 740 0 0 0 0 328 894 339 740 308 263 311 286 318 756

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 15 480 16 070 0 0 0 0 15 480 16 070 12 282 12 402 12 700

1.5   Működési célú költségvetési  tám.és kieg tám. 3 547 4 093 0 0 0 0 3 547 4 093 1 348 1 362 1 394

1.6   Elszámolásból származó bevételek teljesítése 1 027 1 027 0 0 0 0 1 027 1 027 0 0 0

1.7   Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel. 821 922 827 951 13 580 13 580 95 929 102 951 931 431 944 482 863 434 871 899 892 825

2. II. Közhatalmi bevételek 160 800 160 800 0 0 0 0 160 800 160 800 164 016 165 624 169 599

2.1   Iparűzési adó 135 000 135 000 0 0 0 0 135 000 135 000 137 700 139 050 142 387

2.2   Gépjárműadó 22 000 22 000 0 0 0 0 22 000 22 000 22 440 22 660 23 204

2.3   Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 0 0 0 0 3 800 3 800 3 876 3 914 4 008

3. III. Működési bevételek 33 360 33 488 2 854 2 854 221 474 221 474 257 688 257 816 262 842 265 419 271 789

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

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 5 400 5 400 350 350 67 016 67 016 72 766 72 766 74 221 74 949 76 748

3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 6 500 6 500 1 700 1 700 2 078 2 078 10 278 10 278 10 484 10 586 10 840

3.4   Tulajdonosi bevételek 19 000 19 000 0 0 0 0 19 000 19 000 19 380 19 570 20 040

3.5   Ellátási díjak 0 0 0 0 128 997 128 997 128 997 128 997 131 577 132 867 136 056

3.6   Kiszámlázott ÁFA 2 160 2 160 554 554 20 367 20 367 23 081 23 081 23 543 23 773 24 344

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8   Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

3.10   Egyéb működési bevételek 300 428 250 250 3 016 3 016 3 566 3 694 3 637 3 674 3 761

4. IV. Felhalmozási bevételek 1 470 853 1 493 494 0 0 21 355 22 187 1 492 208 1 515 681 1 522 641 1 533 054 1 564 111

4.1   Ingatlanok értékesítése 28 388 28 388 0 0 0 0 28 388 28 388 49 449 45 420 40 773

4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 270 270 0 0 0 0 270 270 0 0 0

4.3   Kiszámlázott ÁFA 5 130 5 130 0 0 0 0 5 130 5 130 5 233 5 284 5 411

4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 1 743 1 743 1 743 1 743 1 778 1 795 1 839

4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 1 437 065 1 459 706 0 0 19 612 20 444 1 456 677 1 480 150 1 466 181 1 480 555 1 516 088

5. V. Átvett pénzeszközök 45 536 45 536 0 0 0 45 536 45 536 79 300 80 077 81 999

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 45 036 45 036 0 0 0 0 45 036 45 036 78 790 79 562 81 472

5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 500 500 0 0 0 0 500 500 510 515 527

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 3 286 809 3 327 589 16 434 16 434 338 758 346 612 3 642 001 3 690 635 3 626 431 3 657 471 3 739 513

Cím Bevételi  jogcímek

Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények 2018. összesen Közép távú tervezés
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3/2 oldal

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)
2019. 2020. 2021.

6. VI. Finanszírozási bevételek 2 133 419 2 133 419 5 301 5 301 11 049 11 049 2 149 769 2 149 769 2 195 946 2 217 474 2 270 694

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 373 103 373 103 5 301 5 301 5 921 5 921 384 325 384 325 349 293 352 717 361 183

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

6.1.2   Maradvány igénybevétele 373 103 373 103 5 301 5 301 5 921 5 921 384 325 384 325 349 293 352 717 361 183

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

6.1.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.5   Forgatási c. belföldi értékpapírok bevált., érték. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.6   Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 1 760 316 1 760 316 0 0 5 128 5 128 1 765 444 1 765 444 1 846 653 1 864 757 1 909 511

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 165 000 165 000 0 0 0 0 165 000 165 000 214 200 216 300 221 491

6.2.2   Maradvány igénybevétele 1 595 316 1 595 316 0 0 5 128 5 128 1 600 444 1 600 444 1 632 453 1 648 457 1 688 020

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

6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 5 420 228 5 461 008 21 735 21 735 349 807 357 661 5 791 770 5 840 404 5 822 377 5 874 945 6 010 207

Cím Bevételi jogcímek

Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények 2018. összesen Közép távú tervezés
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Edelény Város Ö nkormányzat 2018. évi költségvetésének mérlege 3/3 oldal

K I A D Á S O  K

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)
2019. 2020. 2021.

7. I. Működési költségvetés kiadásai 1 298 472 1 324 067 248 201 248 257 912 178 925 592 2 458 851 2 497 916 2 405 700 2 429 286 2 487 588

7.1   Személyi juttatások 130 177 130 589 181 478 181 525 541 059 547 908 852 714 860 022 753 679 761 068 779 334

7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 22 575 22 655 36 658 36 667 105 348 106 654 164 581 165 976 149 130 150 592 154 206

7.3   Dologi kiadások 252 307 275 014 29 020 29 020 265 571 270 830 546 898 574 864 473 824 478 469 489 952

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 350 44 992 1 045 1 045 200 200 41 595 46 237 42 177 42 591 43 613

7.5   Egyéb működési célú kiadások 853 063 850 817 0 0 0 0 853 063 850 817 986 890 996 566 1 020 483

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 34 906 35 656 0 0 0 0 34 906 35 656 27 898 28 172 28 848

7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 27 510 29 158 0 0 0 0 27 510 29 158 27 030 27 295 27 950

7.5.3   Tartalékok 787 468 782 824 0 0 0 0 787 468 782 824 929 108 938 217 960 734

7.5.4   Elvonások és befizetések 3 179 3 179 0 0 0 0 3 179 3 179 2 854 2 882 2 951

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 244 957 3 254 526 3 175 3 175 38 054 38 054 3 286 186 3 295 755 3 350 109 3 382 952 3 464 144

8.1   Beruházások 1 248 154 1 256 091 3 175 3 175 20 704 20 704 1 272 033 1 279 970 1 294 694 1 307 387 1 338 765

8.2   Felújítások 54 357 55 157 0 0 17 350 17 350 71 707 72 507 48 314 48 788 49 959

8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 942 446 1 943 278 0 0 0 0 1 942 446 1 943 278 2 007 101 2 026 777 2 075 420

8.3.1   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 1 500 2 332 0 0 0 0 1 500 2 332 1 530 1 545 1 582

8.3.2   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 1 940 946 1 940 946 0 0 0 0 1 940 946 1 940 946 2 005 571 2 025 232 2 073 838

8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 4 543 429 4 578 593 251 376 251 432 950 232 963 646 5 745 037 5 793 671 5 755 809 5 812 238 5 951 732

9. III. Finanszírozási kiadások 46 733 46 733 0 0 0 0 46 733 46 733 66 568 62 707 58 475

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 26 955 26 955 0 0 0 0 26 955 26 955 27 494 27 764 28 430

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.4   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.5   Államháztart. bel. megelőlegezések visszafiz. 26 955 26 955 0 0 0 0 26 955 26 955 27 494 27 764 28 430

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 19 778 19 778 0 0 0 0 19 778 19 778 39 074 34 943 30 045

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 19 778 19 778 0 0 0 0 19 778 19 778 39 074 34 943 30 045

9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSO K Ö SSZESEN 4 590 162 4 625 326 251 376 251 432 950 232 963 646 5 791 770 5 840 404 5 822 377 5 874 945 6 010 207

Cím Kiadási jogcímek

Ö nkorm. Ö nk. Hivatal Intézmények 2018. összesen Közép távú tervezés
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2.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.) 17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.)

1. Költségvetési bevételek összesen 2 130 293 2 155 454 Költségvetési kiadások összesen 2 458 851 2 497 916

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 685 769 1 710 802 Személyi juttatások 852 714 860 022

3. Közhatalmi bevételek 160 800 160 800 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 164 581 165 976

4. Működési bevételek 238 688 238 816 Dologi kiadások 546 898 574 864

5. Működési célú átvett pénzeszközök 45 036 45 036 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 595 46 237

6. Egyéb működési kiadások 853 063 850 817

7.

8. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 384 325 384 325 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 26 955 26 955

9. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0

10. Maradvány igénybevétele 384 325 384 325 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0

11. Központi, irányító szervi támogatás 0 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0

12. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0

13. Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték. 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26 955 26 955

2 514 618 2 539 779 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 2 485 806 2 524 871

3. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez 3.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.) 17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.)

1. Költségvetési bevételek összesen 1 511 708 1 535 181 Költségvetési kiadások összesen 3 286 186 3 295 755

2. Ingatlanok értékesítése 28 388 28 388 Beruházások 1 272 033 1 279 970

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 270 270 Felújítások 71 707 72 507

4. Kiszámlázott ÁFA 5 130 5 130 Egyéb felhalmozási kiadások 1 942 446 1 943 278

5. ÁFA visszatérítése 1 743 1 743

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 456 677 1 480 150

7. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV) 19 000 19 000

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 500 500

9.

10. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 1 765 444 1 765 444 Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 19 778 19 778

11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 165 000 165 000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 778 19 778

12. Maradvány igénybevétele 1 600 444 1 600 444 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0

13. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0

14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

3 277 152 3 300 625 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 3 305 964 3 315 533

Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek
2018. évi e lőirányzat 2018. évi e lőirányzat

FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

Bevételi jogcímek

BEVÉTEL

Edelény Város Ö nkormányzatának 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Edelény Város Ö nkormányzatának 2018. évi fe lhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

2018. évi e lőirányzat
Kiadási jogcímek

KIADÁS

2018. évi e lőirányzat
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4.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege 3/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

1. I. Működési célú támog.államh.-on belülről 13 580 13 580 15 167 15 167 14 063 14 063 66 699 73 721 95 929 102 951 109 509 116 531

1.1   Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről 13 580 13 580 15 167 15 167 14 063 14 063 66 699 73 721 95 929 102 951 109 509 116 531

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

2.1   Egyéb közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. III. Működési bevételek 2 854 2 854 79 285 79 285 1 415 1 415 140 774 140 774 221 474 221 474 224 328 224 328

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

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 350 350 62 600 62 600 1 400 1 400 3 016 3 016 67 016 67 016 67 366 67 366

3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 1 700 1 700 0 0 15 15 2 063 2 063 2 078 2 078 3 778 3 778

3.4   Tulajdonosi bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.5   Ellátási díjak 0 0 900 900 0 0 128 097 128 097 128 997 128 997 128 997 128 997

3.6   Kiszámlázott ÁFA 554 554 15 785 15 785 0 0 4 582 4 582 20 367 20 367 20 921 20 921

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8   Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

3.10   Egyéb működési bevételek 250 250 0 0 0 0 3 016 3 016 3 016 3 016 3 266 3 266

4. IV. Felhalmozási  bevételek 0 0 19 612 19 612 0 0 1 743 2 575 21 355 22 187 21 355 22 187

4.1   Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

4.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743 1 743

4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 0 0 19 612 19 612 0 0 0 832 19 612 20 444 19 612 20 444

5. V. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény költségvetési bevételei összesen 16 434 16 434 114 064 114 064 15 478 15 478 209 216 217 070 338 758 346 612 355 192 363 046

Műv. Központ, 

Mátyás Ó voda és 

Szoc. Szolg. Kp. 

Ö sszesen

Intézményi 

bevételek összesen
Cím Bevételi jogcímek

Ö nk. Hivatal
Edelényi Művelődési 

Központ és Könyvtár

Edelényi Mátyás 

Ó voda és Bölcsőde

Szociális Szolgálta- 

tó Központ
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3/2 oldal

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

6. VI. Finanszírozási bevételek 5 301 5 301 4 011 4 011 1 910 1 910 5 128 5 128 11 049 11 049 16 350 16 350

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 5 301 5 301 4 011 4 011 1 910 1 910 0 0 5 921 5 921 11 222 11 222

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

6.1.2   Maradvány igénybevétele 5 301 5 301 4 011 4 011 1 910 1 910 0 0 5 921 5 921 11 222 11 222

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

6.1.4   Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0 0 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.2   Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 0 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128 5 128

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

6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmény költségvetési bev. mindösszesen 21 735 21 735 118 075 118 075 17 388 17 388 214 344 222 198 349 807 357 661 371 542 379 396

7. Ö nkormányzati támogatás 229 641 229 697 178 589 178 646 174 920 175 009 246 916 252 330 600 425 605 985 830 066 835 682

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 251 376 251 432 296 664 296 721 192 308 192 397 461 260 474 528 950 232 963 646 1 201 608 1 215 078

Műv. Központ, 

Mátyás Ó voda és 

Szoc. Szolg. Kp. 

Ö sszesen

Intézményi 

bevételek összesen

Cím Bevételi jogcímek

Ö nk. Hivatal
Edelényi Művelődési 

Központ és Könyvtár

Edelényi Mátyás 

Ó voda és Bölcsőde

Szociális Szolgálta- 

tó Központ
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3/3 oldal

Edelény Város Ö nkormányzat intézményeinek 2018. évi költségvetésének mérlege

K I A D Á S O  K

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

1. I. Működési költségvetés kiadásai 248 201 248 257 274 965 275 022 191 053 191 142 446 160 459 428 912 178 925 592 1 160 379 1 173 849

1.1. Személyi juttatások 181 478 181 525 114 399 114 447 142 041 142 115 284 619 291 346 541 059 547 908 722 537 729 433

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 36 658 36 667 23 519 23 528 27 928 27 943 53 901 55 183 105 348 106 654 142 006 143 321

1.3. Dologi kiadások 29 020 29 020 137 047 137 047 21 084 21 084 107 440 112 699 265 571 270 830 294 591 299 850

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 045 1 045 0 0 0 0 200 200 200 200 1 245 1 245

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.2 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.3 Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 175 3 175 21 699 21 699 1 255 1 255 15 100 15 100 38 054 38 054 41 229 41 229

2.1. Beruházások 3 175 3 175 4 349 4 349 1 255 1 255 15 100 15 100 20 704 20 704 23 879 23 879

2.2. Felújítások 0 0 17 350 17 350 0 0 0 0 17 350 17 350 17 350 17 350

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

2.4.1 Egyéb felhalmozási c. tám.államháztartáson belülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.2

Egyéb felhalmozási c. tám.államháztartáson 

kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.3 Fejlesztési céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 251 376 251 432 296 664 296 721 192 308 192 397 461 260 474 528 950 232 963 646 1 201 608 1 215 078

Cím Kiadási jogcímek

Ö nk. Hivatal
Edelényi Művelődési 

Központ és Könyvtár

Edelényi Mátyás 

Ó voda és Bölcsőde

Szociális Szolgálta- 

tó Központ

Műv. Központ, 

Mátyás Ó voda és 

Szoc. Szolg. Kp. 

Ö sszesen

Intézményi 

kiadások összesen
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5.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

Közös Önkormányzati Hivatal 42 42

Kistérségi Hivatal 2 2

Önkormányzat 2 2

Önkormányzati pályázatok keretében foglalkoztatottak (MT) 10 10

Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 38 38

Mátyás Óvoda és Bölcsőde 39 39

Szociális Szolgáltató Központ 85 85

Összesen 218 218

Közfoglalkoztatottak, GINOP pályázat keretében támogatottak engedélyezett létszáma

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)
17/2018. (X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

Közös Önkormányzati Hivatal 0 0 0 0 0 0 5 5

Kistérségi Hivatal 0 0 0 0 0 0 4 4

Önkormányzat 0 0 3 3 23 23 0 0

Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 0 0 1 1 10 10 0 0

Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0 0 2 2 12 12 0 0

Szociális Szolgáltató Központ 0 0 1 1 16 16 0 0

Összesen 0 0 7 7 61 61 9 9

Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő) GINOP pályázatban lévők 

4 órás 6 órás 8 órás 8 órás
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6.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban 

Beruházási feladat 17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.)

Önkormányzat

1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat 18 067 18 067

2.

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat projekten 

kívüli 56 926 56 926

3.

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra 

jutásának segítése érdekében pályázat 199 580 182 582

4.

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb 

városért pályázat 183 197 183 197

5.

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb 

városért pályázat projekten kívüli kiadás 3 966 3 966

6.

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés 

terjesztése érdekében pályázat 89 781 101 922

7.

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai 

telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat 6 959 6 959

8.

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a 

társadalmi felzárkóztatás elősegítésére pályázat 16 510 16 510

9.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési 

fejlesztés 6. (ÉMO 6) pályázat 527 585 527 585

10.

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat projekten kívüli 98 074 98 074

11. Mikrobusz beszerzés 0 0

12. Orvosi ügyelet, ill. gyermekorvosi szakrendelőbe fertőtlenítő lámpák 400 400

13. Konyha kopolit üveg csere 0 0

14. Rendezési terv I.rész 10 000 10 000

15. Ingatlan vásárlások 0 0

16. Közfoglalkoztatás keretében beszerzendő eszközök 301 301

17. Településszerkezeti terv módosítás 64 64

18.

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat 17 193 17 193

19.

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek 

rehabilitációja Edelényben pályázat 7 366 7 366

20.

EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az 

Edelényi és borsodsziráki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti 

fogékonyságának fejlesztéséért pályázat 1 451 1 451

21. Antal György út 24. szám alatti ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlása 1 500 1 500

22. Önkormányzati lakások mellékvízmérőinek tervkészítése 178 178

23.

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása 

Edelényben pályázat projekten kívüli 514 514

24. Orvosi ügyelet helyiségeinek légkondicionálóval való felszerelése 542 542

25. Lakásgazdálkodás 8 000 8 000

26. Zártkert program 0 10 000

27. TOP-3.2.1-16 energetikai korszerűsítése pályázathoz tervezés 0 2 794

1. Informatikai eszköz beszerzés 1 905 1 905

2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 270 1 270

Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum

1. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 770 1 770

2. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzendő eszközök 317 317

3.

EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó 

tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat 2 262 2 262

1.  Informatikai eszköz beszerzés 150 150

2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 105 1 105

1. Ételszállító gépjármű beszerzés 8 350 8 350

2. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 1 978 1 978

3. Biztos Kezdet Gyermekház felhalmozási támogatása keretében beszerzendő eszközök 832 832

4. Személygépkocsi beszerzés 3 940 3 940

Beruházási kiadások összesen 1 272 033 1 279 970

Közös Hivatal

Mátyás Óvoda és Bölcsőde

Szociális Szolgáltató Központ
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7.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.)

1. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás 30 355 30 355

2. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése 2 540 2 540

3.

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai 

telephelyének energetikai korszerűsítése pályázat 6 327 6 327

4. Konyha kopolit üveg csere 300 300

5.

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helybenmaradását célzó fejlesztések megvalósítása 

Edelényben pályázat 3 810 3 810

6. Lévay út  vízvezeték rekonstrukció 11 025 11 025

7. I. világháborús emlékmű felújítás 0 800

Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum

1.

Muzeális intézmények szakmai támogatása keretében a Borsodi Tájház belső tereinek 

felújítása, kiállításainak megújítása 1 500 1 500

2.

EFOP-4.1.7-16-2017-00115 Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó 

tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése pályázat 15 850 15 850

71 707 72 507

8.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Megnevezés 17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.)

1. TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 Iparterület kialakítása Edelényben pályázat 632 464 632 464

2.

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra 

jutásának segítése érdekében pályázat 70 554 70 554

3.

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb 

városért pályázat 183 197 183 197

4.

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés 

terjesztése érdekében pályázat 172 704 172 704

5.

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018 Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének 

bányászmúltját bemutató tematikus élménypark pályázat 404 693 404 693

6.

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004 Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek 

rehabilitációja Edelényben pályázat 346 324 346 324

7.

EFOP-1.2.11-16-2017-00040 Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása 

Edelényben pályázat 86 497 86 497

8.

EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az 

Edelényi járásban 18 631 18 631

9.

EFOP-1.5.3-16-2017-00013 Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben 

pályázat 21 333 21 333

10.

EFOP-3.3.2-16-2016-00266 Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az 

Edelényi és borsodsziráki gyermekek kulturális és természeti értékek iránti 

fogékonyságának fejlesztéséért pályázat 1 049 1 049

11. Fejlesztési céltartalék 0 0

12. Mikrobusz zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig 0 0

13. Ingatlan vásárlások zárolása hitelfelvétel megvalósulásáig 3 500 3 500

Összesen 1 940 946 1 940 946

Felújítások összesen

Felújítási feladat
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9.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

Megnevezés 17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.)

1. Edelény FC támogatása 10 700 10 700

2. EVSE támogatása 2 000 2 300

3. Római Katolikus Egyházközség támogatása 3 000 3 000

4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás 8 000 8 000

5. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása 100 100

6. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása 100 100

7. Császta Néptánc Egyesület támogatása 100 100

8. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása 50 50

9.

Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas 

tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása 150 150

10. Nyugdíjas Közösség támogatása 150 150

11. Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány támogatása 250 250

12. Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása 200 200

13. Edelényi Hegyek Közösségének támogatása 1 500 2 000

14. Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása 100 100

15. Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületének támogatása 100 100

16. Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása 10 10

17. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola támogatása 500 1 100

18. JUDOJO Edelény Sportegyesületének támogatása 100 100

19. Borsodi Református Egyház támogatása 100 100

20. Edelényi Futók Egyesületének támogatása 200 200

21. Szendrői Százszorszépekért Alapítvány támogatása 100 100

22. Rákóczi Szövetség támogatása 0 20

23. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása 0 100

24. Szent János Görög Kat. Gimnázium biztosítási díj átadás 0 128

27 510 29 158

1.

0 0

27 510 29 158Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen

Felhalmozási összesen
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10.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- 

szám
Bevételi jogcímek 17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.)

1. Helyi adók 135 000 135 000

2. Tulajdonosi bevételek 19 000 19 000

3. Díjak, pótlékok, birságok, települési adók 3 800 3 800

4. Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése 28 658 28 658

5. Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 0 0

6. Privatizációból származó bevételek 0 0

7. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 0 0

186 458 186 458

11.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

1. Fejlesztési hitel (7.875 eFt) 1 601 1 601

2. Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi 3 428 3 428

3. Fejlesztési hitel (120.000 eFt) 8 044 8 044

4. Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2017.évi 4 000 4 000

5. Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2018.évi 164 164

6. Fejlesztési hitel (200.000 eFt) 0 0

7. Fejlesztési hitel (155.000 eFt) 2 541 2 541

19 778 19 778

18/2018. 

(XI.22.)

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 

kötelezettségei

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Összes kötelezettség

Saját bevételek összesen

Sor- 

szám
Megnevezés 17/2018. (X.09.)
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12.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 8/1

ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója:

Iparterület kialakítása Edelényben

TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -697 692 53 273 644 419 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 708 000 0 16 000 724 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 10 308 53 273 660 419 724 000

Kiadások, költségek

Személyi 1 390 5 894 10 475 17 759

Dologi 4 260 29 312 2 500 36 072

Beruházás 4 658 18 067 631 444 654 169

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 16 000 16 000

Kiadás összesen 10 308 53 273 660 419 724 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Vásárcsarnok építése Edelényben a helyi termelők piacra jutásának segítése érdekében

TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -273 325 205 531 74 809 7 015

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 289 000 0 5 000 294 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 15 675 205 531 79 809 301 015

Kiadások, költségek

Személyi 2 498 3 019 3 277 8 794

Dologi 3 081 19 930 977 23 988

Beruházás 10 096 182 582 67 555 260 233

Felújítás 0 0 3 000 3 000

Tartalék 0 0 5 000 5 000

Kiadás összesen 15 675 205 531 79 809 301 015  
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8/2

EU-s projekt neve, azonosítója:

Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért

TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -391 448 195 707 195 741 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 400 000 0 0 400 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 8 552 195 707 195 741 400 000

Kiadások, költségek

Személyi 1 294 3 881 3 916 9 091

Dologi 2 115 8 629 8 628 19 372

Beruházás 5 143 183 197 183 197 371 537

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 8 552 195 707 195 741 400 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Kerékpárút építés Edelényben a fenntartható közlekedés terjesztése érdekében

TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -289 429 101 927 187 502 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 298 159 12 141 3 810 314 110

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 8 730 114 068 191 312 314 110

Kiadások, költségek

Személyi 1 054 3 163 5 816 10 033

Dologi 818 8 983 8 982 18 783

Beruházás 6 858 101 922 172 704 281 484

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 3 810 3 810

Kiadás összesen 8 730 114 068 191 312 314 110  
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8/3

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Egresi Óvodai telephelyének energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00071 

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -14 625 14 625 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 80 989 0 0 80 989

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 66 364 14 625 0 80 989

Kiadások, költségek

Személyi 997 996 0 1 993

Dologi 2 360 343 0 2 703

Beruházás 38 046 6 959 0 45 005

Felújítás 24 961 6 327 0 31 288

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 66 364 14 625 0 80 989

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -108 401 51 744 63 098 6 441

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 116 537 0 0 116 537

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 8 136 51 744 63 098 122 978

Kiadások, költségek

Személyi 676 17 379 29 896 47 951

Dologi 7 460 17 855 26 761 52 076

Beruházás 0 16 510 0 16 510

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 6 441 6 441

Kiadás összesen 8 136 51 744 63 098 122 978  
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8/4

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00009

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -23 182 20 860 2 322 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 43 208 -12 543 0 30 665

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 20 026 8 317 2 322 30 665

Kiadások, költségek

Személyi 10 247 2 298 2 322 14 867

Dologi 9 779 6 019 0 15 798

Beruházás 0 0 0 0

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 20 026 8 317 2 322 30 665

EU-s projekt neve, azonosítója:

Edelény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00838

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő -4 425 4 425 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 9 000 0 0 9 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 4 575 4 425 0 9 000

Kiadások, költségek

Személyi 0 0 0 0

Dologi 2 415 4 425 0 6 840

Beruházás 2 160 0 0 2 160

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 4 575 4 425 0 9 000

Helyi foglalkoztatási együttműködések az Edelényi kistérségben
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8/5

EU-s projekt neve, azonosítója:

Jó szerencsét Császtán! Edelény térségének bányászmúltját bemutató tematikus élménypark 

TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00018

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 952 -952 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 462 000 0 462 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 952 461 048 0 462 000

Kiadások, költségek

Személyi 0 2 476 0 2 476

Dologi 952 286 0 1 238

Beruházás 0 17 193 0 17 193

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 441 093 0 441 093

Kiadás összesen 952 461 048 0 462 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösségi terek kialakítása és a leromlott városi területek rehabilitációja Edelényben

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00004

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 1 517 -1 517 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 369 000 0 369 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 1 517 367 483 0 369 000

Kiadások, költségek

Személyi 1 492 3 438 0 4 930

Dologi 25 4 235 0 4 260

Beruházás 0 7 366 0 7 366

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 352 444 0 352 444

Kiadás összesen 1 517 367 483 0 369 000  
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8/6

EU-s projekt neve, azonosítója:

Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben

EFOP-1.2.11-16-2017-00040

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 4 445 -4 445 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 200 000 0 200 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 4 445 195 555 0 200 000

Kiadások, költségek

Személyi 0 3 821 0 3 821

Dologi 4 445 1 825 0 6 270

Beruházás 0 0 0 0

Felújítás 0 3 810 0 3 810

Tartalék 0 186 099 0 186 099

Kiadás összesen 4 445 195 555 0 200 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban

EFOP-1.4.2-16-2016-00012

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 0 0 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 460 080 0 460 080

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 0 460 080 0 460 080

Kiadások, költségek

Személyi 0 26 994 0 26 994

Dologi 0 14 915 0 14 915

Beruházás 0 0 0 0

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 418 171 0 418 171

Kiadás összesen 0 460 080 0 460 080  
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8/7

EU-s projekt neve, azonosítója:

Komplex humánszolgáltatás fejlesztés az Edelényi térségben

EFOP-1.5.3-16-2017-00013

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 0 0 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 159 458 0 159 458

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 0 159 458 0 159 458

Kiadások, költségek

Személyi 0 9 133 0 9 133

Dologi 0 16 541 0 16 541

Beruházás 0 0 0 0

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 133 784 0 133 784

Kiadás összesen 0 159 458 0 159 458

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00266

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 0 0 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 14 515 0 14 515

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 0 14 515 0 14 515

Kiadások, költségek

Személyi 0 2 790 0 2 790

Dologi 0 2 123 0 2 123

Beruházás 0 1 451 0 1 451

Felújítás 0 0 0 0

Tartalék 0 8 151 0 8 151

Kiadás összesen 0 14 515 0 14 515

Informális és nem formális foglalkoztatások megvalósítása az Edelényi és borsodsziráki gyermekek kulturális és 

természeti értékek iránti fogékonyságának fejlesztéséért
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8/8

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-4.1.7-16-2017-00115

Források
2018. előtti 

kifizetés és forrása
2018.

2018. utáni 

tervezett kifizetés
Összesen

Saját erő 0 0 0 0

EU Önerő Alap támogatás 0 0 0 0

EU-s támogatás 0 20 000 0 20 000

Hitel 0 0 0 0

Egyéb forrás 0 0 0 0

Források összesen 0 20 000 0 20 000

Kiadások, költségek

Személyi 0 1 005 0 1 005

Dologi 0 883 0 883

Beruházás 0 2 262 0 2 262

Felújítás 0 15 850 0 15 850

Tartalék 0 0 0 0

Kiadás összesen 0 20 000 0 20 000

Források összesen 149 280 2 325 829 1 192 701 3 667 810

Kiadás összesen 149 280 2 325 829 1 192 701 3 667 810

Az Edelényi Művelődési Központ egész életen át tartó tanulást támogató infrastrukturális fejlesztése

 
13.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások 

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése 17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.)

Települési támogatás 24 350 24 350

Szociális célú tüzelőanyag 10 000 10 000

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 34 350 34 350

Idősek utalványa 6 000 6 000

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 6 000 6 000

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ( Erzsébet utalvány) 0 4 642

Természetben nyújtott szociális ellátások 0 4 642

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 40 350 40 350

14.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások

Ellátási forma megnevezése 17/2018. (X.09.) 18/2018. (XI.22.)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§) 1 045 1045

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen 1 045 1 045

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 

összesen 1 045 1 045
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15.melléklet a 18/2018.(XI.22.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

3/1 oldal

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről 1 668 925 1 693 958 3 264 3 264 13 580 13 580 1 685 769 1 710 802

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . támog. 279 619 279 619 0 0 0 0 279 619 279 619

1.2   Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. 125 771 125 771 0 0 0 0 125 771 125 771

1.3   Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. 328 894 339 740 0 0 0 0 328 894 339 740

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 15 480 16 070 0 0 0 0 15 480 16 070

1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 3 547 4 093 0 0 0 0 3 547 4 093

1.6   Elszámolásból származó bevételek teljesítése 1 027 1 027 0 0 0 0 1 027 1 027

1.7   Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel. 914 587 927 638 3 264 3 264 13 580 13 580 931 431 944 482

2. II. Közhatalmi bevételek 160 800 160 800 0 0 0 0 160 800 160 800

2.1   Iparűzési adó 135 000 135 000 0 0 0 0 135 000 135 000

2.2   Gépjárműadó 22 000 22 000 0 0 0 0 22 000 22 000

2.3   Egyéb közhatalmi bevételek 3 800 3 800 0 0 0 0 3 800 3 800

3. III. Működési bevételek 135 256 135 384 119 578 119 578 2 854 2 854 257 688 257 816

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 68 900 68 900 3 516 3 516 350 350 72 766 72 766

3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 8 479 8 479 99 99 1 700 1 700 10 278 10 278

3.4   Tulajdonosi bevételek 19 000 19 000 0 0 0 0 19 000 19 000

3.5   Ellátási díjak 16 997 16 997 112 000 112 000 0 0 128 997 128 997

3.6   Kiszámlázott ÁFA 21 580 21 580 947 947 554 554 23 081 23 081

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8   Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0

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

3.10   Egyéb működési bevételek 300 428 3 016 3 016 250 250 3 566 3 694

4. IV. Felhalmozási bevételek 1 492 208 1 515 681 0 0 0 0 1 492 208 1 515 681

4.1   Ingatlanok értékesítése 28 388 28 388 0 0 0 0 28 388 28 388

4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 270 270 0 0 0 0 270 270

4.3   Kiszámlázott ÁFA 5 130 5 130 0 0 0 0 5 130 5 130

4.4   ÁFA visszatérítése 1 743 1 743 0 0 0 0 1 743 1 743

4.5   Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 1 456 677 1 480 150 0 0 0 0 1 456 677 1 480 150

5. V. Átvett pénzeszközök 45 536 45 536 0 0 0 0 45 536 45 536

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 45 036 45 036 0 0 0 0 45 036 45 036

5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 500 500 0 0 0 0 500 500

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 3 502 725 3 551 359 122 842 122 842 16 434 16 434 3 642 001 3 690 635

Tájékoztató tábla

az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

Cím Bevételi  jogcímek

Kötelező feladat Ö nként vállalt fe ladat Államigazgatási fe ladat Ö sszes bevétel
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3/2 oldal

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

17/2018. 

(X.09.)

18/2018. 

(XI.22.)

6. VI. Finanszírozási bevételek 2 144 468 2 144 468 0 0 5 301 5 301 2 149 769 2 149 769

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 379 024 379 024 0 0 5 301 5 301 384 325 384 325

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

6.1.2   Maradvány igénybevétele 379 024 379 024 0 0 5 301 5 301 384 325 384 325

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

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

6.1.5   Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált.,érték. 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1.6   Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2  Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 1 765 444 1 765 444 0 0 0 0 1 765 444 1 765 444

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 165 000 165 000 0 0 0 0 165 000 165 000

6.2.2   Maradvány igénybevétele 1 600 444 1 600 444 0 0 0 0 1 600 444 1 600 444

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

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

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 5 647 193 5 695 827 122 842 122 842 21 735 21 735 5 791 770 5 840 404

Cím Bevételi jogcímek

Kötelező feladat Ö nként vállalt fe ladat Államigazgatási fe ladat Ö sszes bevétel

 
 
 

 
 
 
 
 



 

21 

 

3/3 oldal

KIADÁSOK 

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

13/2018. 

(VI.21.)

18/2018. 

(XI.22.)

7. I. Működési költségvetés kiadásai 1 940 956 1 981 093 268 622 268 622 249 273 248 201 2 458 851 2 497 916

7.1   Személyi juttatások 505 062 513 247 165 297 165 297 182 355 181 478 852 714 860 022

7.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 95 324 96 914 32 404 32 404 36 853 36 658 164 581 165 976

7.3   Dologi kiadások 447 157 475 123 70 721 70 721 29 020 29 020 546 898 574 864

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 350 44 992 200 200 1 045 1 045 41 595 46 237

7.5   Egyéb működési célú kiadások 853 063 850 817 0 0 0 0 853 063 850 817

7.5.1   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 34 906 35 656 0 0 0 0 34 906 35 656

7.5.2   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 27 510 29 158 0 0 0 0 27 510 29 158

7.5.3   Tartalékok 787 468 782 824 0 0 0 0 787 468 782 824

7.5.4   Elvonások és befizetések 3 179 3 179 0 0 0 0 3 179 3 179

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 280 763 3 290 332 2 248 2 248 3 175 3 175 3 286 186 3 295 755

8.1   Beruházások 1 266 610 1 274 547 2 248 2 248 3 175 3 175 1 272 033 1 279 970

8.2   Felújítások 71 707 72 507 0 0 0 0 71 707 72 507

8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 1 942 446 1 943 278 0 0 0 0 1 942 446 1 943 278

8.3.1   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre 1 500 2 332 0 0 0 0 1 500 2 332

8.3.2   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 1 940 946 1 940 946 0 0 0 0 1 940 946 1 940 946

8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 5 221 719 5 271 425 270 870 270 870 252 448 251 376 5 745 037 5 793 671

9. III. Finanszírozási kiadások 46 733 46 733 0 0 0 0 46 733 46 733

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 26 955 26 955 0 0 0 0 26 955 26 955

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.4   Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 0 0 0

9.1.5   Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 26 955 26 955 0 0 0 0 26 955 26 955

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 19 778 19 778 0 0 0 0 19 778 19 778

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 778 19 778 0 0 0 0 19 778 19 778

9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSO K Ö SSZESEN 5 268 452 5 318 158 270 870 270 870 252 448 251 376 5 791 770 5 840 404

Cím Kiadási jogcímek

Kötelező feladat Ö nként vállalt fe ladat Államigazgatási fe ladat Ö sszes kiadás
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2./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 155./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
131/2018.(XI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
az előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása 
alatt álló költségvetési szervekre, és a külön megállapodások 
alapján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által 
ellátandó belső ellenőrzési feladatokra vonatkozó 2019. évi 
belső ellenőrzési tervet a határozat mellékleteként elfogadja. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31. 
Felelős: jegyző 
Értesül: Titkárság, intézmények 
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Melléklet  a 131/2018. (XI.22.) határozathoz 
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Kockázatelemzés a 2019. évi belső ellenőrzési tervhez     1. sz. melléklet 

Bekövetkezés 

hatása, súlya

Kockázat 

értéke

1 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 5 5-15

2 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24

3 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24

4 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 8 8-24

5 nagy (3) közepes (2) kicsi (1) 10 10-30

39-117

Magas kockázat 80-117

Közepes kockázat 50-79

Alacsony kockázat -49

Vagyongazdál-

kodás

Pénz- és 

értékkezelés 

rendje

Választások 

költségelszámolás

a

Közérdekű 

adatszolgáltatás

Korábbi 

ellenőrzések 

tapasztalatai

Összes 

kockázati 

érték

Rangsor

5 8 8 8 10

1. 2 2 5 2 1 92 1.

2. 2 2 1 2 1 60 5.

3. 1 1 1 1 1 39 8.

4. 1 1 1 1 1 39 8.

5. 1 1 1 1 1 39 8.

6. 2 2 1 1 1 52 6.

7. 2 2 1 3 1 68 3.

8. 2 2 1 3 1 68 4.

9. 1 2 1 1 1 47 7.

10. 1 1 1 1 1 39 8.

11. 1 1 1 1 1 39 8.

12. 2 2 1 2 1 60 5.

13. 1 1 1 1 1 39 8.

14. 1 1 1 1 1 39 8.

15. 1 2 1 1 1 47 7.

16. 2 2 1 1 3 72 2.

Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Borsodi Nonprofit Közszolgáltató Kft.

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

Abod Község Önkormányzata

Bekövetkezés valószínűsége, kockázati érték

Szakácsi Községi Önkormányzata

Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Összesen:

Szervezet neve

Súly

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Edelény Város Önkormányzata

Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

Azonosított kockázatok, kockázati szempontok

Vagyongazdálkodás

Pénz- és értékkezelés rendje

Választások költségelszámolása

Közérdekű adatszolgáltatás

Korábbi ellenőrzések tapasztalatai
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Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.  Összesen: 1,00 34,00 34,00 0,00 34,00 0,00

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 34,00

2. Edelény Város Önkormányzata

3. Abod Község Önkormányzata

4. Szakácsi Község Önkormányzata

5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

8. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 6,00 6,00 0,00 6,00 0,00

4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 12,00 12,00 0,00 12,00 0,00

n. [Irányított költségvetési szerv neve] 0,00 0,00 0,00 0,00

Az adott 

szervezetre 

fordított 

erőforrás 

összesen

(korrekciós 

oszlop)

ellenőri nap

Megállapodás alapján ellátott 

belső ellenőrzés esetén

más szervezetre 

fordított kapacitás 

(-)

ellenőri nap

más szervezetnek 

az adott 

szervezetre 

fordított kapacitása 

(+)

ellenőri nap 

Bruttó 

Erőforrás 

összesen

ellenőri napellenőri nap

Külső 

erőforrás 

összesen
4

1. számú melléklet

Adminisztratív személyzet
5

betölteni tervezett 

létszám (fő)

rendelkezésre álló 

létszám (fő)
fő

Külső 

szolgáltató
3

Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal

betölteni 

tervezett 

létszám (fő)6

rendelkezés-

re álló 

létszám (fő)7

ellenőri nap

Belső ellenőr 

közszolgálati 

jogviszonyban
1

Saját 

erőforrás 

összesen
2
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Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00 43,00 0,00

I.  Összesen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 10,00 0,00 43,00 0,00

a) Éves Ellenőrzési Terv alapján 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3,00 9,00

2. Edelény Város Önkormányzata

3. Abod Község Önkormányzata

4. Szakácsi Község Önkormányzata

5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

6.
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

7.
Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

8.
Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

11.
Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

ba) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bc) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Irányított szervek összesen 2,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Művelődési Központ, Könyvtár és 

Szekrényessy Árpád Múzeum 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 1,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 1,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 1,00 12,00 1,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

2

3

4

5

6

7

2. számú melléklet

Ellenőri 

napok 

összesen

db
saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap
db

saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

Rendszerellenőrzés

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben nem került lezárásra, 

arányosan törtszámot kell megadni. 

Abban az esetben is törtszámot kérünk megadni, ha ellenőrzés megkezdődött, de az ellenőrzés elhagyására, 

megszakítására vagy felfüggesztésére került sor.  Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is 

irányadó.

Saját ellenőri napok száma. Közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati, igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban 

álló belső ellenőr kapacitása.

Külső ellenőri napok száma. Külső szolgáltató megbízása esetén: ideiglenes kapacitás kiegészítés, speciális 

szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása külső szolgáltató által.

A más szervezet által az adott szervezetnél megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetében 

az elvégzett ellenőrzéseket az egyes típusoknál a külső ellenőri napoknál kell feltűnteni.

Amennyiben előző évről áthúzódó ellenőrzésről van szó, illetve az ellenőrzés adott évben előreláthatólag nem 

kerül lezárásra, arányosan törtszámot kell megadni. 

Ez természetesen az összes többi ellenőrzési típusra is irányadó.

Az aa) és ab) pontokba nem besorolható, pl. nem költségvetési szervnél végzett ellenőrzések. Pl. Zrt.-nél, 

Nonprofit Kft.-nél, alapítványnál végzett ellenőrzés.

A tény oszlopok és az aa) - ac) sorok metszetének celláiban azokat az ellenőrzéseket kérjük feltünteni, amelyek 

az adott évi tervben szerepeltek és végrehajtották őket.

Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal

ellenőri nap
saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

Pénzügyi ellenőrzésSzabályszerűségi ellenőrzés  Ellenőrzések összesen

külső ellenőri 

nap
db

saját ellenőri 

nap
db

A tény oszlopok és a b) sorok metszeteiben a felhasznált soron kívüli kapacitást kérjük feltünteni.

saját ellenőri 

nap3

külső ellenőri 

nap4db

Az intézkedések nyomon követése érdekében elrendelt ellenőrzés, amelynek célja, hogy a belső ellenőrzés 

bizonyosságot szerezzen az elfogadott intézkedések végrehajtásáról, vagy arról a tényről, hogy ha az ellenőrzött 

szerv, illetve az ellenőrzött szervezeti egység vezetője nem, vagy nem az elfogadott intézkedésnek megfelelően 

hajtja végre az intézkedéseket, továbbá meggyőződni arról, hogy a végrehajtott intézkedésekkel a megállapított 

kockázat ténylegesen megszűnt vagy a kockázati tűréshatár alá csökkent.

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg előre, de a tervben kapacitást 

terveznek rá. Soron kívűli ellenőrzések esetében az aa), ab) és ac) pontokban csak a terv szerint megvalósult 

ellenőrzéseket kell feltűntetni, a soron kívűli ellenőrzéseket a b) pontban kell feltűntetni - az irányított szervek 

esetében nem szükséges azok további bontása. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban feltűntett 

adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen átfedés.

Ellenőri napok 

összesen

ellenőrző oszlop

ellenőri nap

Teljesítmény-ellenőrzés Utóellenőrzés
6Informatikai ellenőrzés

dbdb
saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap

saját ellenőri 

nap
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Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 0,00 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00 58,00 0,00

I.  Összesen 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00 34,00 0,00

a) Éves Ellenőrzési Terv alapján 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 9,00 0,00 8,00 2,00 5,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00

1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

2. Edelény Város Önkormányzata

3. Abod Község Önkormányzata

4. Szakácsi Község Önkormányzata

5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

6. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

7. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

8.
Edelényi Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzat

9. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ab) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

ba) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bb) Irányított szerveknél (irányítóként végzett) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

bc) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Irányított szervek összesen 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00 24,00 0,00

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Művelődési Központ, Könyvtár és 

Szekrényessy Árpád Múzeum
0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00

aa) Saját szervezetnél 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00 12,00 0,00

ab) Irányított szerveknél 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ac) Egyéb ellenőrzések 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b) Soron kívüli kapacitás8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

külső ellenőri 

nap
ellenőri napkülső ellenőri nap

külső ellenőri 

nap6

saját ellenőri 

nap

3. számú melléklet

Saját kapacitás 

összesen3

saját ellenőri nap

Ellenőrzések összesen1

külső ellenőri 

nap

Külső kapacitás 

összesen4

Kapacitás 

összesen
Egyéb tevékenység2

Kapacitás 

összesen

ellenőrző oszlop

ellenőri nap

Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal

saját ellenőri 

nap

külső ellenőri 

nap7

saját ellenőri 

nap

KépzésTanácsadás

saját ellenőri 

nap5
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3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot 
felmérésről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 156./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
132/2018.(XI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 

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

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

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: Képviselő-testület) a 2018. január 1. napjától 2018. 
november 22. napjáig terjedő időszakra vonatkozó 
„Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról szóló beszámolót 
elfogadja, és a város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 

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

 

 

4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Díszkivilágítás fel- és leszereléséhez fedezet biztosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 157./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
133/2018.(XI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Díszkivilágítás fel- és leszereléséhez fedezet biztosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Díszkivilágítás felszereléséhez fedezet biztosításáról” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény 
belvárosának ünnepi díszkivilágítása felszereléséhez, leszereléséhez 
valamint Adventi koszorú kivilágítására összesen bruttó 671.220,- 
Ft (azaz bruttó hatszázhetvenegyezer-kettőszázhúsz forint) összegű 
fedezetet biztosít az Edelény Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésében tervezett tartalékának terhére. 
 
Határidő:  2018. november 30 és 2019. január 07. 
Felelős:   polgármester 
Értesül:   osztályok 

 
 

 

5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 158./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 10 igen, 
0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
134/2018.(XI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 
jóváhagyásáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

115/2018.(X.09.) határozatát visszavonja. 
 
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Edelény Város Önkormányzatának 2018.-2023. közötti 
időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 
határozat mellékleteként jóváhagyja. 

 
Határidő: 1-2. azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  SzGyF, intézmények, osztályok 
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Melléklet a  134/2018.(XI.22.) határozathoz 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 
 

 

 

Edelény Város Önkormányzata 
 

 

 

 

2018-2023. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2018. november 22. 
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

Bevezetés 

 

Az esélyegyenlőségi program alapvető célja, hogy biztosítsa Edelényben a szegregációmentesség és 

az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások 

megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetűek hátrányainak kompenzálása és az 

esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.  

 

Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Edelény 

Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében 

szükséges feladatokat.  

 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait
1
, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja. 

 

A település bemutatása 

 

Edelény a borsodi tájak egyik legszerencsésebb pontján helyezkedik el, a Bódva folyó hirtelen 

kiszélesedő völgyében, Miskolctól 25 kilométerre. A térség kereskedelmi és szellemi-kulturális 

központja, lakosainak száma több mint 10 ezer fő. A város három község összevonása révén 

keletkezett. 1950-ben a megye névadó települését, Borsodot, majd 1963-ban Finkét csatolják 

Edelényhez: 1986-ban kapja városi rangját.  

A Bódva nagyon szép "völgyi folyosója" a régi időkben a hadak útja, békés időben kereskedelmi út 

volt. A Bódva szurdokában Borsod vára állt őrséget az ősi időkben, Edelény a Bódva hídjai felett 

rendelkezett, de első okleveles említése csak 1299-ben történik. 

Az Aggteleki Nemzeti Park világhíres barlangjaihoz a városon keresztül vezet a főútvonal. A 

városkörnyékhez tartozik a szelíd lankák között keletre megbúvó, aprófalvas Cserehát, hamisítatlan 

falusi hangulatával: nyugaton a ma még kevésbé ismert romantikus Galyaság. Szlovákia felé a 

Tornanádaska és Aggtelek felé lehet átkelni. 

A város gazdasági szerkezetét hosszú évtizedeken át a szénbányászat és a mezőgazdaság határozta 

meg. az 1950-es évektől kezdve sorra valósultak meg azok a beruházások, amelyek a föld mélyén 

rejlő barnaszén nagyüzemi termelésének alapjait teremtették meg. Az 1980-as években kibontakozó 

városfejlesztési program a központi település karakterét részben megváltoztatta, kialakult az egyre 

gyarapodó lélekszámú város igényeihez igazodó komfortos, fejlett intézményrendszerrel rendelkező 

város. A rendszerváltással egy időben, az 1990-es évek elején – a város gazdasági szerkezete is 

                                                 
1
 Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, 

Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció  
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megváltozott. A bányászat fokozatos leépítésével, majd végleges felszámolásával sokan váltak 

munkanélkülivé. A kistérségben élőknek munkát adó Miskolc, a nehézipar piacvesztése miatt szűnt 

meg a Kohászati Művek és ahhoz kapcsolódó egyéb iparágak megszűnése miatt is komoly pozíció 

vesztést éltek meg a kistérség lakói. Ugyanilyen presztízs veszteség volt a kazincbarcikai vegyi 

művek átmeneti piacvesztése is az itt lakóknak. A megszűnt vállalatok helyébe új, kisebb cégek, 

vállalkozások léptek, amelyeknek munkaerő-felvétele és jövedelemtermelő képessége azonban csak 

jóval alacsonyabb az előzőekben említett vállalatokénak. A nagyüzemi termelés helyett 

mezőgazdaságára a saját célra termelő szőlő- és gyümölcstermesztés a jellemző. 

 

Közszolgáltatások: 

Oktatás-nevelés: 

A város köznevelési feladataiban az alábbi fenntartók és intézmények vesznek részt: 

1. Óvoda 

 Edelény Város Önkormányzata által fenntartott intézmény: 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

 Miskolci Egyházmegye által fenntartott intézmény:  

Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 

Oltalom Tagóvodája 

 Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet által fenntartott intézmény: 

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye 
 

2. Alapfokú oktatás 

 Kazincbarcikai Tankerületi Központ által fenntartott intézmény: 

Borsodi Általános Iskola  

 Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet által fenntartott intézmény: 

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye 

 Miskolci Egyházmegye által fenntartott intézmény: 

Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
 

3. Középfokú Oktatás 

 Miskolci Egyházmegye által fenntartott intézmény: 

Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

 Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet által fenntartott intézmény: 

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye 
 

4. Pedagógiai szakszolgálat 

 Miskolci Tankerületi Központ által fenntartott intézmény: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézménye 
 

Egészségügyi ellátás: 
 

1. Háziorvosi szolgálat 

Edelény közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatokat 5 körzetben felnőtt 

háziorvosok, 2 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben pedig fogszakorvosok látják el. 

A városban – 16 településre kiterjedően - háziorvosi ügyelet is működik. 
 

2. Járóbeteg szakellátás 

A korábban Edelény Város Önkormányzat által fenntartott Koch Róbert Kórház és 

Rendelőintézet 2012. május 1. napjától állami fenntartásban került, így a járóbeteg 

szakellátást állami fenntartású intézmény látja el. 

Az utóbbi években jelentősen bővült a szakellátások száma, amit többségében vállalkozási 

formában működtetnek. 
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3. Fekvőbeteg szakellátás 

A feladatot a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet látja el. Az intézmény Tüdőosztályt, 

krónikus belgyógyászatot és rehabilitációt működtet. 
 

4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 

 

Szociális ellátás: 

1. Szolgáltatások 

- étkeztetés  

- házi segítségnyújtás  

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  

- idősek klubja  

- idősek otthona  

- családsegítés  

- gyermekjóléti szolgálat  

- otthoni szakápolás  

A feladatokat Edelény Város Önkormányzata fenntartásában álló Edelényi Szociális 

Szolgáltató Központ látja el. 
 

2. Bölcsődei ellátás 

A feladatot Edelény Város Önkormányzat fenntartásában álló Edelényi Mátyás Óvoda és 

Bölcsőde látja el. 38 gyermek ellátásáról tudnak gondoskodni.  
 

Közigazgatás: 
 

1. Önkormányzat 

A Képviselő-testület 11 főből áll. Kettő bizottság működik: Humánpolitikai Bizottság, 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Képviselő-testület tagjai közül Nemzetiségi Tanácsnokot 

választott. Feladatait a 17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete 

tartalmazza. 

A városban cigány, lengyel és ruszin nemzetiségi önkormányzat működik. 
 

2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

A Polgármesteri Hivatal működési területe Edelény, Abod és Szakácsi települések 

közigazgatási területét meghaladóan kiterjed az alábbi feladatok ellátására is: 

- építésügyi hatósági feladatok 
 

3. Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása 

Székhelye Edelényben található, hivatali szervezete az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal szervezeti egységeként működik. 
 

4. Edelényi Járási Hivatal 

- Körzeti Földhivatal 

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

81 településre terjed ki. 

- Munkaügyi Osztály 

Az edelényi kistréséghez tartozó települések tartoznak a működési körébe. 

- Okmányiroda 

- Gyámhivatal 

- Népegészségügyi Osztály 
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- Szociális ellátások  
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Kultúra: 

A város kulturális életét intézményi szinten az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és 

Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (rövid neve: Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár) 

szervezi. 

- Az általuk szervezett programok egyik része állandóan visszatérő rendezvények, a 

többiről a havonta megjelenő Edelényi Műsor című kiadványukban tájékoztatják az 

érdeklődőket. Az intézmény égisze alatt több öntevékeny csoport működik, de az 

óvodák és az iskolák körei is gazdagítják a város közművelődését. 

- Sokakat vonz a könyvtár is különböző szolgáltatásaival (kölcsönzés, olvasóterem, 

internet) és programjaival. 

- Tevékenységük harmadik elemét a hagyományápolás jelenti. Ezt a helyi néprajzi 

értékeket gyűjtő, őrző és bemutató Borsodi Tájház végzi, amely helyet ad a 

szomszédban álló földvár feltárása során előkerült leleteknek is. 

 

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2013 9 829   

2014 9 739 99% 

2015 9 516 98% 

2016 9 413 99% 

2017 na #ÉRTÉK! 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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2.1. számú táblázat - Állandó népesség (2016. év) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 

népességből a 

megfelelő 

korcsoportú nők 

és férfiak aránya 

(%) 

Nők Férfiak Összesen Nők Férfiak 

Állandó népesség száma (nők TS 0302, férfiak TS 

0301) 
5 078 4 873 9 951 51,03% 48,97% 

0-2 évesek (összes száma TS 0305, aránya TS 

0316) 
    292 2,93% 

0-14 éves (nők TS 0307, férfiak TS 0306) 660 780 1 440 6,63% 7,84% 

15-17 éves (nők TS 0309, férfiak TS 0308) 170 141 311 1,71% 1,42% 

18-59 éves (nők TS 0311, férfiak TS 0310) 2 814 2 969 5 783 28,28% 29,84% 

60-64 éves (nők TS 0313, férfiak TS 0312) 407 339 746 4,09% 3,41% 

65 év feletti (nők TS 0315, férfiak TS 0314) 1 027 644 1 671 10,32% 6,47% 

 

 
 

 
Forrás: TeIR, KSH-TST 
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2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma na na #ÉRTÉK! 

16 éves gyermekek száma (TS 

0501) 
169 120 -49 

17 éves gyermekek száma (TS 

0502) 
143 137 -6 

Összesen 312 257 -55 
Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok 

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú 

állandó lakosok 

száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési 

index (%) 

2013 1 592 1 456 109,34% 

2014 1 659 1 477 112,32% 

2015 1 638 1 433 114,31% 

2016 1 671 1 440 116,04% 

2017 na na #ÉRTÉK! 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó jellegű 

odavándorlás 

(TS odavándorlás 

0601) 

Elvándorlás 

(TS elvándorlás 0601) 
Egyenleg 

Állandó oda-, és 

elvándorlások 

különbségének 

1000 állandó 

lakosra vetített 

száma 

(TS 0602) 

2013 153 233 -80 -7,8 

2014 195 249 -54 -5,33 

2015 152 207 -55 -5,5 

2016 226 216 10 1 

2017 na na #ÉRTÉK! na 

 

 
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 

Élve születések 

száma 

(TS 0701) 

Halálozások 

száma 

(TS 0702) 

Természetes 

szaporodás (fő) 

2013 99 181 -82 

2014 104 122 -18 

2015 77 180 -103 

2016 85 160 -75 

2017 na na #ÉRTÉK! 
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Forrás: TeIR, KSH-TSTAR 

 

A lakónépesség száma folyamatos csökkenést mutat. A településen élők között nők élnek nagyobb 

számban 5078 fő. A 18 éven aluliak száma 1751 fő (ebből 830 fő nő), 60 év felettiek száma 2417 fő 

(ebből 1434 fő nő). 

Fentiek alapján az esélyegyenlőségi program célcsoportjába tartozók száma életkor és nem szerinti 

csoportosítás alapján mintegy 6982 fő. 

 

A település lakossága lassan, de az elöregedő népességszerkezet kialakulása felé tart. Hosszú távon 

várhatóan az idősek fokozottabb ellátásával kell számolni a településen, miközben jó ideig jelentős 

marad a 14 éves aluli lakosok száma is. 

A településről történő elvándorlás egyenlege többnyire negatív, de a lakosság számához képest nem 

jelentős. 
 

Értékeink, küldetésünk 
 

Alapvető célunk biztosítani a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének 

teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl 

az esélyteremtés, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a településen élő nők, gyermekek, 

idősek, roma származásúak hátrányainak kompenzálása az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. 

 

Célok 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

A Képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  

- a diszkriminációmentességet,  

- szegregációmentességet, 

- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a 

helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések 

érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  
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A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, 

valamint helyzetét a településen. 

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. 

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a 

területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP 

IT tartalmazza. 

 

A HEP IT célja 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. 

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE) 
 

1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A 

program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének szempontjai” fejezete és  

 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 

EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a  

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

Mötv.) 

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

Szt.) 

 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 

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

törvény) 

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

(továbbiakban: Gyvt.) 

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

 

Az EU 2020 stratégia 

Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett 

Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai 

célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az 

uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és 

befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az 

oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés 

ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, 

akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a 

kirekesztődés reális veszélyt jelent. 

 

Nemzeti Reform Program 

Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti 

reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a 

stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik 

az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják 

a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A 

dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy 

ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi 

célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és 

intézkedéseket tett. 

 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 

A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben 

jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című 

dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében 

megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma 

közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a 

szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete, 

hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes 

célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás 

szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a 

vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre. 

 

„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia 

A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy 

csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény 

minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek 

érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A 

Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a 

gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke. 

 

Roma Integráció Évtizede Program 

Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai 

Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a 

Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A 

Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő 
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bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg 

átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a 

feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a 

négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül 

kívánja megvalósítani. 

 

Nemzeti Ifjúsági Stratégia 

Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009. 

(X. 29.) OGY határozat. A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség 

összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú 

társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat, 

valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg.  

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

10/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelet a közművelődésről 

A rendelet 1.§-ában találhatjuk Edelény Város Önkormányzatának az Edelény város közművelődési 

feladatairól és feltételeiről szóló rendeletének célját. “A rendelet célja, hogy a helyi társadalom 

művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, 

lehetőségek és sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg Edelény Város 

Önkormányzatának kötelező közművelődési feladatait, formáit, a feladat ellátásának módját és 

mértékét, finanszírozásának alapelveit.” 

A rendelet céljaként fogalmazza meg többek között a lakosság élet- és munkaképességének 

növelését, a speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozását. Az 

Önkormányzat feladatként határozza meg a speciális helyzetű népesség csoportok gondjaihoz 

igazodó ismeretek, képességek, önképző, öntevékeny lehetőségek felkutatását, művelődési és 

művelődő közösségek szervezésének kezdeményezését. Ezen feladatok ellátását az alábbi 

tevékenységekkel megvalósításával kívánja elősegíteni: 
 

- munkanélküliek számára a Munkaügyi Központtal együttműködve szervezett átképző, szakma 

szerzéséhez szakképző tanfolyamok, 

- a mindennapi élet gazdaságát fejlesztő, közhasznú praktikus tanfolyamok, bemutatók szervezése, 

- az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak biztosítása, 

- mentális kultúra, önismereti fejlesztő alkalmak, táborok szervezése, természetbarát közösségek 

népszerűsítése, segítése. 
 

27/2016.(XII.15.) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 

A rendeletben kerül meghatározásra a felnőtt, a gyermek háziorvosi, a fogorvosi, az óvodai és iskolai 

fogászat, az óvoda- és iskola-egészségügyi feladat-ellátás, valamint a védőnői körzeteket. 

 

Edelény Város Önkormányzatának 12/2006. (III.27.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban 

álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról. 

A rendelet alapján lehetőség van az önkormányzati tulajdonú lakások szociális helyzet alapján 

történő bérbeadására. 

 

Edelény Város Önkormányzatának 9/2016.(III.17.)rendelete a személyes gondoskodást nyújtó 

gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról. 

A rendelet gyermekjóléti szolgálat, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda) 

vonatkozásában határozza meg az igénybevétel feltételeit. 
 

5/2016 (II. 11.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, 

valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 

http://edeleny.hu/rendeletek/27-2016.pdf
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- Települési támogatások 

a létfenntartási gondok enyhítése;  

a lakhatási támogatása;  

az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni 

hozzájárulás;  

az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;  

a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás;  

ápolási támogatás.  

- Köztemetés 

- Természetbeni szociális ellátás formái 

gyermekétkezés,  

a gyermek tanulmányaival összefüggő kiadások lefedezése,  

a lakhatással összefüggő kiadások lefedezése,  

gyógyszerköltség lefedezése,  

lakbérhátralék és közös költség részbeni átvállalás 

- Szociális szolgáltatások 

étkeztetés,házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,családsegítés,nappali 

ellátás, idősek klubja. 

Az önkormányzat a rendelet szerint - különösen a Szolgáltatás Szervezési Koncepcióban 

meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére - Szociális Kerekasztalt 

hoz létre. 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete a 

szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról 

A rendelet alapján az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény által biztosított 

alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell 

fizetni: 

a) házi segítségnyújtás, 

b) étkeztetés, 

c) nappali ellátás, 

d) idősotthoni ellátás. 

Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben 

foglaltakon túl a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. 

 

2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, 

koncepciókkal, programokkal 

 

Az 50/2015.(IV.22.) határozat mellékleteként elfogadott Gazdasági Program 

A gazdasági program Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

116. §-a alapján készült. Főbb fejezetei: vagyongazdálkodás, pénzügyi gazdálkodás, infrastruktúra-

hálózat fejlesztése, kulturális, turisztikai fejlesztés, oktatási intézményhálózat, egészségügyi 

feladatok, szociális feladatok, környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás, sport-szabadidő, 

informatika, nemzetközi kapcsolatok, civil kapcsolatok, egyházak. A dokumentum a fenti 

témakörökre lebontva határozza meg az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit 2014-2019. közötti 

időszakra. 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 36/2018.(III.29.) határozattal felülvizsgálta 

Edelény Város településfejlesztési koncepcióját és településrendezési tervét. 
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A koncepció az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

értelmében a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, 

a település közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket 

rendszerbe foglaló dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza. 

 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 91/2013.(IV.24.) határozattal fogadta el 

Edelény Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának kiegészítését. 

A koncepció a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a 

alapján a településen élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok 

meghatározása érdekében készült. 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 144/2017. (XII.14.) határozattal fogadta el 

Edelény Város Településszerkezeti Tervének módosítását. 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény 10. §-a szerint a településszerkezeti terv meghatározza a település 

alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes 

területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra 

elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és 

térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 

rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szinten 

tartása mellett. 

 

A Megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv 

jóváhagyására 2013.02.22-én került sor. 

Az oktatásért felelős miniszter az Oktatási Hivatal előterjesztése alapján a kormányhivatalok 

közreműködésével és a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével 

készítette el megyei szintű bontásban az intézményhálózat működtetési és köznevelési-fejlesztési 

tervet. 

 

Kazincbarcikai Tankerületi Központ Fejlesztési Terv 2018-2022. 2017. november 16. napján került 

jóváhagyásra. 

A fejlesztési terv többek között tartalmazza a Kazincbarcikai Tankerületi Központ köznevelési, 

fenntartói szakmai értékelését, az iskolák intézményi szerkezetének bemutatását, a humánerőforrás 

értékelését, a pedagógiai programok értékelését, az intézmények iránti igények bemutatását.  

 

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 

pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról való 

gondoskodás. 

Óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás jogszabályi változások miatt 2013. június 30. 

napjával megszűnt, ezért az óvodai feladatok ellátására Abod, Balajt, Damak, Edelény, Ládbesenyő 

települések öt évre szóló feladat-ellátási szerződést kötöttek. 2017. nevelési évtől Balajt Község 

Önkormányzata saját fenntartású intézmény működtetésével gondoskodik a településen élő óvodás 

korú gyermekek neveléséről, ezért Balajt Község Önkormányzatával nem került meghosszabbításra a 

feladat-ellátási szerződés. Abod, Damak, illetve Ládbesenyő településekkel további öt évre 

vonatkozóan Edelény Város Önkormányzata feladat-ellátási szerződést kötött. 

A feladatot az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde látja el. Az intézmény vonatkozásában Edelény 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a fenntartással kapcsolatos feladat- és 

hatásköröket, illetve Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja az intézményvezető 

vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat. 

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ a térségben az edelényin kívül a laki telephelyén is ellátja az 

óvodai nevelés feladatait. 
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2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia /jóváhagyva a 133/2015.(IX.24.) határozattal/ 

Olyan komplex városfejlesztési dokumentáció, amely hosszabb távon megadja azokat a főbb 

városfejlesztési irányvonalakat, fő célokat és akcióterületeket, amely kiszámítható fejlesztési 

környezetet, nyomon követhető és célzott fejlesztéseket, továbbá keretet és struktúrát biztosítanak az 

egyes projektek összefüggő programmá szervezéséhez és a jövőképben meghatározott átfogó cél 

eléréséhez. 

 

Településfejlesztési Koncepció /jóváhagyva a 20/2012.(II.15.) határozattal/ 

A településfejlesztési koncepció legfontosabb feladata a település fejlődése terén kívánatos célok 

számbavétele, a város társadalma számára vonzó, közmegegyezésen alapuló, erre számot tartó reális 

célkitűzések összegyűjtése. 

 

„Járási Esélyteremtő Programterv Edelényi-járás” (JEP) Edelény Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 18/2016.(II.11.) határozattal jóváhagyta. 

Edelény Város Önkormányzata sikeresen pályázott 2014-ben az ÁROP-1.A.3-2014 Területi 

együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című 

felhívásra, amelynek keretében „Területi elkészítésére együttműködést segítő programok kialakítása 

az Edelényi járásban” című, ÁROP-1.A.3-2014-2014-0025 azonosító számú projektet valósított meg. 

A 2015 évvégén zárult projekt keretében a kiemelt hátrányos helyzetű csoportok (idősek, nők, romák, 

mélyszegénységben élők, gyerekek, fogyatékkal élők) helyzetének vizsgálatára került sor az Edelényi 

járásban, illetve tájékoztató rendezvényeket szerveztünk a környező településeken. Emellett 7 

alkalommal kerekasztal ülésekre került sor Edelényben, ahol a térség polgármesterei és jegyzői, a 

települések esélyegyenlőségi szakértői, a járásban található szociális és oktatási intézmények vezetői 

és munkatársai, a helyben működő civil szervezetek képviselői vettek részt és moderátorok 

vezetésével próbálták feltárni a térség szociális problémáit, a különbségek mérséklésére megoldást 

találni, megosztani egymással tapasztalataikat, hiszen ezek a szakemberek első kézből rendelkeznek 

információkkal a projekt közvetlen célcsoportjáról. A kerekasztal működésével párhuzamosan, de 

reagálva az itt elhangzottakra elkészült a 45 települést magába foglaló Járási szintű Esélyteremtő 

programterv, amely a települések együttműködését igénylő problémák megoldására szolgál 

javaslatokkal, ugyanis az alapja a térség településeinek Helyi Esélyegyenlőségi Programja, s az 

abban foglalt szükségletekre és igényekre keres válaszokat egy helyzetelemzést követően. 

 

Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban (EFOP-1.4.2-16- 2016-

00012 térségi gyermekprogramok az Edelényi Járásban című projekt megvalósíthatósági tanulmánya) 

– GYEP Megvalósíthatósági tanulmány 

A térségi szociális és oktatási, egészségügyi stb. ellátórendszere komoly problémákkal küzd. Ezek 

között kiemelendő a krónikus szakemberhiány, a munkatársak nagyfokú leterheltsége, az ellátás 

forráshiányossága és az infrastruktúra alacsony színvonala. Éppen ezért a Megvalósíthatósági 

Tanulmányban részletesen elemezésre kerültek a statisztikai adatok értékelése mellett az érintett 

szakterületek (oktatás, egészségügy, szociális ágazatok, ifjúság és gyermekvédelem, civil szféra) 

jellemzői is. Az elemzés során értékelésre került a projekthez kapcsolódó szakmapolitikai, jogi 

háttérre vonatkozó információk, valamint a projekt kapcsolódása a hazai és térségi fejlesztési 

programokhoz.  

A projekt hosszú távú céljaként két fontos szempontot tűztünk ki célként:  

- csökkenjen a szegénység (gyermekszegénység) kockázatának kitett személyek száma  
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- csökkenjen a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett személyek száma. 

A jövőkép pozitív megváltoztatása komplex, többtényezős folyamat, amely megoldását helyi, térségi 

és országos beavatkozások egyaránt képesek lehetnek megoldani. Ebben az esetben a projekt által 

kínált lehetőségek számba vételét követően került sor a közösségi tervezés révén meghatározni a 

projekt célját: A gyermekszegénységgel és kirekesztődéssel érintett családok társadalmi-közösségi 

hátrányainak mérséklése integrált térségi gyermekprogramok révén. 

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom 

a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a 

létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek. 

 

A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági 

hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos 

megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást 

követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére 

– nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott 

egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés 

hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei 

Magyarországon, Budapest Intézet, 2012. 

www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása 

az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi 

állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok 

gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a 

0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele 

községekben él). 

Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket 

okozza. 

A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből 

fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos 

társadalmi probléma. 

„Magyarországon 2016-ban folytatódott a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának 

kitett népesség számának és arányának csökkenése. 2016-ban 76 ezer fős visszaesés mellett összesen 

2 millió 465 ezer embert érintett a szegénység legalább egy dimenziója, ez a teljes lakosság 25,6%-át 

jelentette.” (A háztartások életszínvonala 2016. - KSH) 

A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben 

élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz tartozik. 

 
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a 
társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma „cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a 

mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden 

mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az 
őket érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-Csapó-Orsós 2012) 

A romák az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. Többségük szegregált, 

vagy szegregálódó településeken, településrészeken él. Lakáskörülményeik jóval elmaradnak a 

magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik rosszak, az egészségügyi helyzetük 

katasztrofális. 

A kistérségben a roma népesség száma és aránya országos összehasonlításban a legmagasabbak közé 

tartozik. A több időpontban történt adatfelvételre alapuló becslések alapján 8300 fő, az összlakosság 

23%-a tartozik a roma etnikumhoz.  

Edelény népességének 8,24 %-a roma származású (Forrás: Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

– MTA, 2001.) 
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3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya 

alá tartozó ellátások vonatkozásában. Ezek szerint jövedelem az a személyi jövedelemadóról szóló 

törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy külföldről származó – 

vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér 

összegét. 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben 

meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy 

feladatellátásba történő bevonását. 

A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási 

feladatainak ellátása során 

a) közfoglalkoztatást szervez. 

b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását, 

c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok 

foglalkoztatáspolitikai következményeit, 

d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt. 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

A településen a teljes lakónépességen belül az elmúlt években 8-13% körül mozgott a nyilvántartott 

álláskeresők aránya. A tartós munkanélküliek száma 2013-tól 2015-ig 541 főről 253 főre csökkent.  

A teljes lakónépességen belül nyilvántartott álláskeresők között az utóbbi évek átlagos arányában 

több a férfi (10,65% - 11,4%), de a nyilvántartott álláskeresők közül a 180 napnál régebben 

regisztrált munkanélküliek között viszont arányában több nő található (61,5% - 39,3%). 

A településen élő 18-29 évesek száma folyamatosan csökkent az elmúlt években. A nyilvántartott 

pályakezdő álláskeresők száma és aránya is inkább csökkenő tendenciát mutat. 

A népességen belül viszonylag magas a 21-25 évesek aránya, a pályakezdő munkanélküliek aránya 

viszont csökken, ebből arra lehet következtetni, hogy a pályakezdő fiataloknak még sikerül rövidebb 

időre elhelyezkedni, azonban ez nem marad tartós, így a munkanélküliként a fiatalabb korosztályban 

magasabb a munkanélküliek aránya. 

 

3.2.1. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-

64 évesek száma 

Nő

(TS 0804)

Férfi

(TS 0803)        
Összesen

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő %

2013 3 539 3 610 7 149 447 12,6% 499 13,8% 946 13,2%

2014 3 472 3 531 7 003 409 11,8% 447 12,7% 857 12,2%

2015 3 426 3 498 6 924 339 9,9% 377 10,8% 715 10,3%

2016 3 391 3 449 6 840 282 8,3% 285 8,3% 568 8,3%

2017 na na #ÉRTÉK! 283 #ÉRTÉK! 303 #ÉRTÉK! 586 #ÉRTÉK!

Összesen

Év 

15-64 év közötti állandó népesség (fő) Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801)
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Forrás

: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok 

szerint 

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők 

száma összesen 

Fő 

összesen 

2013 2014 2015 2016 2017 

945,75 856,5 715,25 567,5 484,5 

20 év alatti (TS 1002) 
Fő 20 13 17 17 18 

% 2,1% 1,5% 2,4% 3,0% 3,7% 

20-24 év (TS 1003) 
Fő 161 126 100 80 65 

% 17,0% 14,7% 13,9% 14,1% 13,5% 

25-29 év (TS 1004) 
Fő 133 120 95 73 62 

% 14,1% 14,0% 13,3% 12,9% 12,8% 

30-34 év (TS 1005) 
Fő 100 92 86 56 48 

% 10,6% 10,8% 12,0% 9,9% 9,9% 

35-39 év (TS 1006) 
Fő 115 105 80 71 50 

% 12,2% 12,2% 11,1% 12,4% 10,4% 

40-44 év (TS 1007) 
Fő 99 88 68 52 40 

% 10,5% 10,3% 9,4% 9,1% 8,3% 

45-49 év (TS 1008) 
Fő 104 101 76 59 47 

% 11,0% 11,8% 10,6% 10,4% 9,6% 

50-54 év (TS 1009) 
Fő 97 94 75 64 57 

% 10,2% 10,9% 10,5% 11,2% 11,8% 

55-59 év (TS 1010) 
Fő 98 91 77 51 49 

% 10,3% 10,7% 10,7% 9,0% 10,1% 

59 év feletti (TS 1011) Fő 18 27 44 45 49 
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% 1,9% 3,1% 6,1% 7,9% 10,1% 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

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

arány 

Nő (TS 0802) Férfi (TS 0801) Összesen Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen

2013 447 499 946 na na 541 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 57,2%

2014 409 447 857 na na 355 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 41,4%

2015 339 377 715 na na 253 #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 35,4%

2016 282 285 568 na na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

2017 283 303 586 na na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

%fő fő

Év 

Nyilvántartott álláskeresők/regisztrált 

munkanélküliek száma

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott 

álláskeresők/regisztrált munkanélküliek száma
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For

rás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
 
 

3.2.4. számú táblázat - Pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma 

Év  

18-29 évesek száma Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma 

Nő Férfi Összesen Nő Férfi Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 85 #ÉRTÉK! 

2014 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 88 #ÉRTÉK! 

2015 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 57 #ÉRTÉK! 

2016 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 

2017 na na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! #ÉRTÉK! 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

A településen a nyilvántartott álláskeresők 11,1%-a nem rendelkezik általános iskolai végzettséggel, 

50,2%-a legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik.  

Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszámáról és a 8. évfolyamot eredményesen 

végzettekről nem állnak rendelkezésre adatok. 
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3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

Év  

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában   

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő 

korúak százalékában 

Nő (TS 1602) 
Férfi (TS 

1601) 
Nő Férfi 

  % % % % 

2001 79,3% 86,4% 20,7% 13,6% 

2011 87,2% 93,5% 12,8% 6,5% 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás 

 

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint 

Év 

Nyilvántartot

t álláskeresők 

száma 

összesen 

A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint 

8 általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

(TS 0901) 

Általános iskolai 

végzettség (TS 0902) 

8 általánosnál 

magasabb iskolai 

végzettség (TS 0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2013 946 67 7,1% 300 31,7% 579 61,2% 

2014 857 75 8,7% 302 35,3% 480 56,0% 

2015 715 78 10,9% 263 36,8% 374 52,3% 

2016 568 56 9,9% 186 32,7% 326 57,4% 

2017 586 65 11,1% 229 39,1% 292 49,9% 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.2.7. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők 

A településen nem releváns. 
 

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában 

Középfokú felnőttoktatásban 

résztvevők összesen

Középiskolai 

tanulók száma a 

felnőttoktatásban 

(fő) - (TS 3601)

Fő Fő % Fő % Fő % Fő

2013 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 279

2014 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 294

2015 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 267

2016 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na

2017 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! na

Gimnáziumi 

felnőttoktatásban 

résztvevők

Szakközépiskolai 

felnőttoktatásban 

résztvevők száma

 Év

Szakiskolai 

felnőttoktatásban  

résztvevők száma

(TS 3501)

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

 

 

c) közfoglalkoztatás 

 

Közfoglalkoztatásba bevont személyek száma  

(Borsodi Közszolgáltató Kft. által foglalkoztatottak) 

év nő férfi összesen 

2016. 172 170 342 

2017. 110 115 225 

 

Jelentős szerepe van a helyi munkaerő foglalkoztatásában az önkormányzat közfoglalkoztatási 

programjának. A Borsodi Közszolgáltató Kft jellemzően alacsony iskolai végzettségű, roma 

származású személyeket alkalmaz közfoglalkoztatás keretében. 
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. 

közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, 

helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.) 

Az elmúlt években a regisztrált vállalkozások száma növekedett, a kiskereskedelmi üzletek száma 

csökkent, a vendéglátóhelyek száma kismértékben csökkent, az állami szektorban foglalkoztatottak 

száma nagyjából azonos szinten maradt úgy, hogy egy általános iskola és egy középiskola egyházi 

fenntartásba kerülésével mintegy 80 fő továbbfoglalkoztatására került sor az egyházi 

intézményekben. 

A település munkaerő-piaci helyzete a közlekedési lehetőségekkel való összefüggéseit vizsgálva 

jónak mondható, a munkaerő-piaci sikertelenségben nincs szerepe a közlekedésbeli hiányosságoknak.  

 

e) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben 

történő foglalkoztatása 

Önkormányzat nem gyűjtött adatokat erről. 

 

f) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Nem rendelkezünk információval arra vonatkozóan, hogy a településen elmarasztaltak volna 

munkáltatót hátrányos megkülönböztetés miatt. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény a szociálisan rászoruló 

személyek részére járó különböző pénzbeli és természetbeni ellátási formákat határoz meg. 

 

Pénzbeli ellátások 
 

A járási hivatal állapítja meg: 

 

Aktív korúak ellátása 

A járási hivatal aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak a személynek, 

- aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékű 

egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság 

komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50%-os mértéket, vagy 

-    vakok személyi járadékában részesül, vagy  

-    fogyatékossági támogatásban részesül, vagy 

- akinek esetében az álláskeresési ellátás folyósítását keresőtevékenység folytatása miatt a 

folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és a keresőtevékenységet követően az Flt. 

alapján álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot, vagy 

- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 

együttműködött vagy 

- aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben az állami 

foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább egy év időtartamig 

együttműködött, vagy 

- akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a 

rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti 

járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a 

megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása 

megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése miatt szűnt meg, 
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és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a 

rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig együttműködött,  

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és 

keresőtevékenységet  nem folytat. 

Nem minősül keresőtevékenységnek, ha a kérelmező, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, 

egyszerűsített foglalkoztatásban vesz részt vagy háztartási munkát végez. 

A jogosultság megállapításának további feltétele, hogy a családnak az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelme ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át 

(25.650,- Ft) és a törvényi értékhatárt meghaladó vagyonnal ne rendelkezzenek (az öregségi nyugdíj 

legkisebb összege 2018-ban 28.500,- Ft). 

Az aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. 

Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az 

egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra míg a másik személy az egészségkárosodási 

és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult. 

 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást állapítanak meg annak a személynek, aki  

- egészségkárosodott személynek minősül, vagy 

- 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 

tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, vagy 

gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást 

biztosító intézményben nem tudják biztosítani. 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás  havi összege a családi jövedelemhatár 

összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a 

közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb nettó összegének 90%-át, 48795,- forintot.   

Ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban részesülő személy családtagjának 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást (22.800,- Ft) állapítottak meg, a támogatás összege nem 

haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának (48.795,- Ft) és a foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás összegének különbözetét, azaz 25.995,- forintot. 

Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás esetén a családi jövedelemhatár összege a 

család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összege 95%-ának szorzata. 
 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás   

Foglalkoztatást helyettesítő támogatást állapítanak meg annak a személynek, akinek az aktív korúak 

ellátására való jogosultságát megállapították kivéve, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásra való jogosultság feltételeivel rendelkezik. 

Összege: 

A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80%-a: 22.800,- Ft 

Egy családban egyidejűleg csak egy személy részesülhet foglalkoztatást helyettesítő támogatásban. 

Időskorúak járadéka 

Az időskorúak járadékára jogosult személy, aki 

- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa 

jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 24.955,- Ft-ot, 

- egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, de 75 évesnél fiatalabb, s akinek havi 

jövedelme nem haladja meg a 29.355,- Ft-ot, 

- egyedülálló, 75. életévét betöltötte, s akinek havi jövedelme nem haladja meg a 39.630,- Ft-ot. 

Amennyiben a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik: 

- nem egyedülálló személy esetén 24.955,- Ft, 

- az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy esetén 

29.355,- Ft, 
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- az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy estén 39.630,- Ft. 

A jövedelemmel rendelkező személy esetén a járadék összege a fenti összegek és a saját havi 

jövedelmének különbözete. 

 

Ápolási díj 

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személyek otthoni ápolását vállaló nagykorú 

hozzátartozó ellátása. 

Alapösszegben nyújtott ápolási díjra jogosult a hozzátartozó, ha az ápolt önmaga ellátására képtelen, 

állandó felügyeletre, gondozásra szoruló  

- súlyosan fogyatékos, ill. 

- 18 év alatti tartósan beteg. 

Emelt összegű ápolási díjra jogosult  a hozzátartozó, ha súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylő 

hozzátartozót ápol, és a fokozott ápolási igényt a járási hivatal felkérésére a  szakértő igazolja 

Kiemelt ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki 

- a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti „E” 

minősítési kategóriába sorolt( akinek egészségi állapota 1-30% között van és önellátásra nem vagy 

csak segítséggel képes) hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, vagy 

- olyan hozzátartozójának gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot 

miniszteri rendeletben meghatározott súlyosságú betegségre vagy fogyatékosságra tekintettel 

folyósítják.  

2015. március 1-jétől az ápolási díj méltányosságból történő megállapítására nincs lehetőség. A 

települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a 18. életévét betöltött tartósan beteg 

hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére./ 

A súlyosan fogyatékos, valamint a 18. életévét be nem töltött tartósan beteg személyek ápolása 

esetén az ápolási díj összege azonosaz éves központi költségvetési törvényben meghatározott 

alapösszeggel (32.600,- Ft). 

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy ápolása esetén az ápolási díj az éves 

központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 150 százaléka (48.900,- Ft). 

A kiemelt ápolási díj összege a költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 180%-a, 58.680,- 

Ft. 

Időtartama szolgálati időre jogosít, mivel 10 százalék nyugdíjjárulék levonásra kerül. 

Amennyiben a jogosult rendszeres pénzellátásban részesül, az ápolási díj összege a fenti összegek és 

a rendszeres pénzellátás összegének különbözete, de legalább 1.000,- Ft. 

 

A kijelölt járási hivatal nyugdíjbiztosítási osztálya állapítja meg: 
 

Tartós ápolást végzők időskori támogatása 

Tartós ápolást végzők időskori támogatására jogosult az  a  személy, akinek az  öregségi nyugdíjra 

való jogosultságát megállapították, ha  

- azon napot megelőzően, amelytől kezdődően az öregségi nyugdíját megállapítják – ide nem értve 

az öregségi nyugdíj folyósítás nélküli megállapítását –, összeszámítva legalább 20 éven át saját 

háztartásában ápolta, gondozta gyermekét, és  

- a húsz éves időszakban ugyanazon gyermekre tekintettel ápolási díjban részesült és azt részére 

a vizsgált időszakon belül legalább egy év időtartamban emelt összegű ápolási díjként vagy kiemelt 

ápolási díjként folyósították, illetve tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekére 

tekintettel a  gyermekgondozási segélyről szóló 10/1982. (IV. 16.) MT rendelet 1. § (1) bekezdése 

vagy a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 20. § (1) bekezdése alapján 

gyermekgondozási segélyben vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesült. 

A tartós ápolást végzők időskori támogatásának havi összege 50.000,- forint. 
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A települési önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg: 
 

Települési támogatás 

A helyi önkormányzat képviselő-testülete a Szociális törvény rendelkezései alapján nyújtott pénzbeli 

és természetbeni ellátások kiegészítéseként, önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek 

alapján települési támogatást nyújt.  

A települési támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben 

szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében 

milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű támogatást nyújt, teljes mértékben 

az önkormányzat mérlegelési jogkörébe tartozik. 

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen 

-a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

- a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 

részére, 

- a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

- a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 

Továbbá a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 

az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 

támogatást köteles nyújtani. 

Képviselő-testület 5/2016.(II.11.) önkormányzati rendeletében határozta meg ezeknek az 

ellátásoknak a fajtáit, támogatások nyújtásának feltételeit. Az ellátások felsorolását a HEP 1. 

pontjában a jogszabályi háttér bemutatása rész tartalmazza. 

 

Természetbeni támogatás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság. 

 

Fentiek szerint a rendszeres jövedelem nélkül élők különféle támogatásokhoz juthatnak hozzá. 

Edelényben a nyilvántartott álláskeresők száma 2016. évben 946 fő, segélyben vagy foglalkoztatást 

helyettesítő támogatásban részesülők száma 26 fő, 2017-ben 30 fő volt. 

A segélyben részesülők és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma az elmúlt 

években folyamatosan nőtt. 

 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti állandó 

népesség száma 

(TS 0803 és TS 0804 

összesen) 

Álláskeresési segélyben 

részesülők (fő) - (TS 1101) 
Álláskeresési segélyben 

részesülők % 

2013 7 149 10 0,1% 

2014 7 003 16 0,2% 

2015 6 924 21 0,3% 

2016 6 840 26 0,4% 

2017 na 30 #ÉRTÉK! 
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Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma 

Év 

Nyilvántartott 

álláskeresők 

száma 

(TS 1301) 

Álláskeresési járadékra 

jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2013 945,75 52,25 5,5% 

2014 852,25 61,50 7,2% 

2015 715,25 42,50 5,9% 

2016 507,25 42,25 8,3% 

2017 585,75 46,25 7,9% 

 

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

részesítettek száma 

Év 

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők átlagos száma 

2016. márc. 1-től (TS 5401) 

(2015. február 28.-ig rendszeres szociális 

segélyben részesülők (TS 1401)  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 

(álláskeresési segély - TS 7015 negyedévek átlagában 

számolva) 

Fő 
15-64 évesek %-

ában 
Fő 

Munkanélküliek %-

ában 

2013 402,75 5,63% 10,25 1,08% 

2014 363,25 5,19% 16,00 1,88% 

2015 298,00 4,30% 21,00 2,94% 

2016 36,10 0,53% 26,25 5,17% 

2017 44,46 #ÉRTÉK! na #ÉRTÉK! 

 

 
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal 

 

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség) 

gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a 

területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013. 

január 1- jétől. 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 

lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-

szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a 

lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag 

költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt. 

A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg.  

Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a 

szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy „a 

lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott 

tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen, 

nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási 

feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal rendelkező 
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csoportok egy adott településen vagy településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt 

elsősorban a település drágábban és olcsóbban értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő 

felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani. 

A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül 

valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként, 

kényszer nélkül kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos 

lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az 

egyenlő bánásmód követelménye megsértésének. 

 

a) bérlakás-állomány 

 

3.4.1. számú táblázat- Lakás állomány 

Év
 Lakásállomány (db)

(TS 4201)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Bérlakás állomány 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Szociális 

lakásállomány (db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

Egyéb lakáscélra 

használt nem 

lakáscélú ingatlanok 

(db)

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító lakások 

száma

2013 3 516 na na na na na na na

2014 3 517 na na na na na na na

2015 3 520 na na na na na na na

2016 3 521 na na na na na na na

2017 na na na na na na na na

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok 
 

b) szociális lakhatás 

Önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakások közül három olyan lakás van, amelyek nem 

biztosítanak megfelelő lakhatási körülményeket. 
 

Hajléktalanság jelen van a településen, de felmérés nem készült, hajléktalanok létszámáról adatokkal 

nem rendelkezünk (a belvárosban rendszeresen 5-6 fővel találkozhatunk a közterületen). 

 

c) lakhatást segítő támogatások 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott 

lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik 

viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben szociális 

ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, 

amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. 

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási 

egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

250 %-át (jelenleg 71.250,-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. 

 

d) eladósodottság 

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy 

alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat 

hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. A 

településre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. 
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3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

lakosságszám 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

0-14 éves 1456 1477 1433 1440 1448 1330 

15-64 éves 7149 7003 6924 6840 6758 6433 

65<éves 1592 1659 1638 1671 1684 1577 

összesen: 10.197 10.139 9.995 9.951 9.890 9340 

 

 Szegregátumban élők 

száma 

2018. 

0-14 éves 416 

15-64 éves 1152 

65<éves 173 

összesen: 1741 

 

2018. évben a lakosság 18,6%-a, a 0-14 éves gyermekek 31,3%-a, az aktív korúak (15-64 éves) 

17,9%-a, a 65 évesnél idősebbek 11,0%-a él szegregátumokban.  
 

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

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

Szegregátumnak tekintjük azokat a területeket, amelyeken az alacsony státuszú lakosok aránya eléri 

vagy meghaladja az aktív korú népesség 50 %-át. 

A beépítés jellegét tekintve kertes, családi házak találhatóak ezeken a területeken, sajnálatos módon 

leromlott állapotúak, putri jellegű épületek, néhol bódék, volt szolgálati lakások. A beépítettség 

mértéke nem teljes. A házak tulajdonviszonya rendezett. Közművekhez való csatlakozás tekintetében 

nagy hiányosságok tapasztalhatóak. Elenyésző azon lakások száma, amelybe semmilyen közmű nincs 

bevezetve, de a lakások fele nem rendelkezik vezetékes ivóvízzel. A vizet az utcákban található egy-

egy közkút segítségével, néhol házi vízművel, fúrott kútból nyerik. Az itt élő családok túlnyomó 

többsége nem rendelkezik vezetékes gázzal, ennek kiépítése több utcában nem történt meg. A 

lakások többségében a fűtést egyedi, fa- vagy széntüzeléssel oldják meg. Az áramellátás a lakások 

nagy többségében megoldott, fürdőszobával azonban kevés lakás rendelkezik. 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés a település egészére nézve biztosított. Közigazgatási ügyek 

intézésére a városközpontban és az egresi városrészen van lehetőség. Ezek gyalogos, kerékpáros 

formában, helyközi buszjárattal, illetve személygépkocsival jól elérhetőek. 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek aránya, stb.) 

 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma és változása 

 2015 2016 2017 

szegregátumokban élők 471 442 455 

nem szegregátumban élők 136 135 122 

összes HHH gyermekek száma: 607 577 577 
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18. éven aluli gyermekek száma a településen 2016. évben 2.043 fő volt, 28,2%-uk halmozottan 

hátrányos helyzetű. 

2016. évben a településen élő halmozottan hátrányos gyermekek 76,6%-a élt szegregátumban. 

Az adatok alapján egyértelmű összefüggés van a szegregátumban élés és a halmozottan hátrányos 

helyzet között, a szegregátumokban élő gyermekek szinte mindegyike halmozottan hátrányos 

helyzetű. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a 

településrendezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság 

életkörülményeiben, értékrendjében és szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne 

járjanak. 

Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek 

védelmét. 

Szegregátum az a településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a 

legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők - aránya meghaladja az50%-ot. 

Gazdaságilag aktív népesség: A foglalkoztatottak és a munkanélküliek (azaz a munkát végzők és a 

munkavégzésre rendelkezésre állók) együttes száma a 15-64 éves népességben. Inaktív az az aktív 

korú személy, aki nem dolgozik, de rendelkezik saját rendszeres bevétellel (nyugdíj, ösztöndíj, 

segély). Eltartott az az aktív korú személy, aki nem rendelkezik saját rendszeres jövedelemmel.  
 

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény előírja, hogy a települési 

önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény rendelkezik arról, hogy települési önkormányzat 

a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik 

a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról, 

b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását, 

c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és 

ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a 

hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát, 

d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló 

egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket. 

A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 

biztosítják. 

A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és 

szakosított ellátásokat. 

Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató 

szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó 

szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a 

lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. 

Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a 

társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi 
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pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és 

biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyító-

megelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb 

szükségletek kielégítése során. 

Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények 

használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó 

gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel 

jogát. 

 

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett háziorvosi 

szolgálatok száma

(TS 4401)

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma

(TS 4301)

A házi gyermekorvosok által 

ellátott szolgálatok száma

(TS 4501)

2013 na 5 2

2014 na 5 2

2015 na 5 2

2016 na 5 2

2017 na na na  
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

Év 

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

(TS 5601) 

2013 239 

2014 454 

2015 528 

2016 582 

2017 na 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és 

helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó 

hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:  1. alanyi jogon, 2. 

normatív alapon, 3. méltányossági alapon. 
 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

A településen nem releváns (nincs adat). 

 

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó 

részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók 

meghatározásáról ld. a 2013. évi V. törvényt a Polgári Törvénykönyvről 8:1. § (1) bekezdés 2. 

pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), 

vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.  

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés jó színvonalon biztosított. 

2013. évben a 3 gyermekorvosi körzetből 2 került kialakításra. 
 

b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 

való hozzáférés 

A településen a védőnői hálózat jó színvonalon működik, iskolaorvosi, iskolafogászati szolgáltatás is 

jól működik, minden gyermek és felnőtt részére biztosított népegészségügyi, koragyermekkori 

szűrésekhez való hozzáférés. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

A településen működik Pedagógiai Szakszolgálat. Az intézmény által nyújtott pedagógiai 

szakszolgálati ellátás magában foglalja a gyógypedagógiai tanácsadást, logopédiai ellátást, a 

gyógytestnevelést. A nevelési tanácsadás a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermekek problémáinak feltárását, szakvéleményezését, habilitációs célú foglalkoztatását, valamint 

iskolakezdéshez szükséges szakvélemény készítését foglalja magában. Az intézmény felvállalja 

továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, közül azoknak a fejlesztését, akik a tanulási 

Képességet Vizsgáló Bizottság Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján: 

beszédfogyatékosok, tanulási zavarral veszélyeztetettek, diszlexiások, diszkalkuliások, iskolai 

képességek kevert zavarával, aktivitás és figyelemzavarral, hiperkinetikus magatartászavarral 

küzdenek 



 

78 

 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 

gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy 

jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. A településen 

működő önkormányzati fenntartású konyha több korosztály étkezését biztosítja. Az étrendet úgy 

állítják össze, hogy lehetőleg naponta szerepeljen friss zöldség, gyümölcs, főétkezésnél fehér kenyér 

helyett félbarna kenyeret használnak. Hetente több alkalommal adnak korpás zsemlét, kiflit, magvas 

kenyeret, teljes kiőrlésű termékeket. Törekszenek arra, hogy több tejtermék, joghurt szerepeljen az 

étlapon. A leves ételekhez lehetőleg friss zöldségeket használnak. Az ételek készítésénél 

csökkentették a só és a cukor mennyiségét. Az országosan elindult „Minta menza” program heti 

étlapjait figyelemmel kísérve még talán több zöldséget is használnak. A főétkezéseknél ügyelnek 

arra, hogy mindig tartalmazzanak állati eredetű termékeket (pl.: tojás, tej, hús). 
 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés 

 

A településen az alábbi sportegyesület működnek: Edelényi FC (labdarúgás) Bódva-völgyi 

Tömegsport Egyesület (labdarúgás, motocross, darts), Edelényi Városi Sportegyesület (sakk, 

küzdősport), Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete (sportlövészet), Vasakarat SE 

(értelmileg akadályozott emberek versenyeztetéséről gondoskodik), JUDOJO SE (cselgáncs), 

Edelényi Futók Egyesülete (futás). 

Biztosított a sportolási lehetőség továbbá a köznevelési intézményekben is. 

A kastély felújítása miatt a kastélykerti sportpálya eladásra került a Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére. Az önkormányzat Borsodi út 36. szám 

alatt lévő, korábban sportpálya céljára kialakított területen kezdett neki az új sporttelep felépítéséhez. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében 1 db 105x68 m-es és 1 db 6x40 

m-es műfüves futballpálya, 4 sávos salakos futópálya, salakos teniszpálya, strandröplabda pálya, 

lábtenisz pálya kialakítására került sor. 2015. év folyamán befejeződött a 105x687 m-es füves 

labdarúgó pálya építése is. A labdarúgó pályák villanyvilágítással, a salakos pályák automata 

öntözőrendszerrel vannak ellátva. Az épülő sporttelepen az önkormányzat tudja biztosítani a lakosok 

részére a sportolási lehetőséget.  

Az önkormányzat tervei között szerepel a sporttelep további fejlesztése (pl.: extrém kerékpáros pálya, 

multifunkciós öltöző, játszótér építése). 

A sportlövészek által lőtérként használt régi tekepálya is a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ tulajdonába került, így a lövészek sportolása a településen nem 

biztosítható.  

 

Az általános iskolák tornateremmel, sportpályákkal rendelkeznek. A Szent Miklós Általános Iskola, 

Óvoda és Művészeti Iskola székhelyen lévő épülete felújításra került. Ezen belül a tornaterem is 

megújult, illetve az intézmény bővült 1 db tornateremmel, így a 2015/2016-os tanévtől kezdve 2 db 

tornaterem áll a tanulók, illetve a lakosság rendelkezésére. Borsodi Általános Iskola tornatermének 

felújítása és sportudvar kialakítása folyamatban van, a műszaki átadás fázisába érkezett, záros 

határidőn belül realizálódik. A Borsodi Általános Iskola udvarán a Magyar Labdarúgó Szövetség 

pályaépítési programjának keretében 1 db grund méretű műfüves labdarúgó pálya építésére is sor 

került. 

 

Az óvodák közül az elmúlt években végzett felújításoknak, bővítéseknek köszönhetően mindkét 

intézmény rendelkezik tornateremmel.  

Az önkormányzat által működtetett sportpályákat a köznevelési intézmények, önkormányzati 

fenntartású intézmények, edelényi székhelyű sportegyesületek ingyenesen használhatják. 
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f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáit, igénybevételét és a fizetendő 

térítési díjakat EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

9/2016.(III.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE szabályozza. 
 

A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátások formái: 
 

a) gyermekjóléti szolgálat (a feladat ellátása az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ keretei közt 

történik) 

b) gyermekek napközbeni ellátása: 

- bölcsőde (Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde) 

- óvoda (Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde, Oltalom Tagóvoda, Nyitott Ajtó Baptista Oktatási 

Központ Edelényi Tagintézménye) 
 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor 

Nem rendelkezünk információkkal arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatások nyújtásakor bárkit is 

hátrányos megkülönböztetés ért volna, vagy ellátásakor az egyenlő bánásmód követelményének 

megsértése megtörtént volna. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

Művelődési Központ és Könyvtár keretein belül díszítőművészeti kör, férfikórus, hagyományőrző 

népdalkör, nyugdíjasok közössége, kertbarát kör működik. Az óvodák, iskolák műsoraikkal 

rendszeresen részt vesznek az ünnepségeken, programokat szerveznek nem csak az intézménybe járó 

gyermekek, tanulók számara, bevonják a településen élő lakosságot is. A településen működnek 

sportegyesületek, civil szervezetek, akik programjaikkal részt vesznek a közösség életében. 

 

b) közösségi együttélés jellemzői  

Kiegyensúlyozott, különösebb konfliktusról nincs információnk.  

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

Az önkormányzat rendszeresen részt vesz az EU élelmiszersegély programban. 

A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola rendszeresen a karácsonyi ünnepek alkalmával 

ajándékgyűjtési akciót szervez. 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi 

tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal 

 

A településen működik roma nemzetiségi önkormányzat, a Képviselő-testület 4 főből áll. 

 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ai rögzítik. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladata többek közt a képviselt közösség 

érdekképviseletével, esélyegyenlőségének megteremtésével kapcsolatos feladatok ellátása, különösen 

tekintettel a helyi önkormányzatnak a nemzetiségek jogainak érvényesítésével kapcsolatos 

feladataira, 

A helyi nemzetiségi önkormányzat önként vállalt feladatot láthat el különösen a nemzetiségi oktatási 

és kulturális önigazgatással összefüggő ügyekben, a társadalmi felzárkózás, a szociális, ifjúsági, 
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kulturális igazgatás és a közfoglalkoztatás területén, valamint településüzemeltetési és 

településrendezési feladatok körében. 

A nemzetiségi önkormányzat együttműködését az állami és a helyi önkormányzati szervekkel a 

nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 79-86. §-ai rögzítik. 

A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az 

önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel 

kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. 

Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és Edelény Város Önkormányzata közötti 

együttműködési megállapodás minden évben felülvizsgálatra kerül. A megállapodás főbb területei: 

1. A helyi nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása 

2. Költségvetés, beszámolás, gazdálkodás ellátása 

3. Önkormányzat képviselete a nemzetiségi önkormányzat ülésein 

4. Az együttműködés egyéb területei: 

a) Közösen elősegíteni 

- a munkanélküliek foglalkoztatását, 

- a tanulásban elmaradott nemzetiségi tanulók felzárkóztatását 

- a jó tanulók támogatását, 

-  a szociálisan rászorulók segélyezését, 

-  a nemzetiségi és etnikai jogok érvényesülését. 

b) A törvény által meghatározott nemzetiségi jogok biztosítása: 

- kollektív nyelvhasználat 

- oktatás, nevelés 

- hagyományápolás és kultúra 

- helyi sajtó 

- esélyegyenlőség 

- társadalmi felzárkózás 

- szociális ellátás kérdéskörökben a nemzeti lakosságot érintő helyi önkormányzati 

rendeletet az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzat 

véleményének kikérésével alkothatja meg. 

Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat rendszeresen szervez nemzetiségi sport- vagy 

kulturális napot, különféle ünnepségeket. A rendezvényeken bárki részt vehet, amin általában nagy 

számban meg is jelennek a lakosok.  

Többször pályáztak és valósítottak meg programot a roma lányok korai iskolaelhagyásának 

megakadályozására, kulturális nap megszervezésére. Közfoglalkoztatási programot szerveznek, 

működtetnek, mely keretében az önkormányzattal kötött megállapodás alapján részt vesznek a 

közterületek karbantartásában. 
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3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során 

településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

Magas a 8 általános iskolai végzettséggel 

nem rendelkezők aránya a településen, 

nagytöbbségük valószínűleg roma 

származású. 

 

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a 

Foglalkoztatási Osztály szervez felnőtt 

képzést a 8 általános iskolai végzettséggel 

nem rendelkezők részére. Az Edelényi 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal 

együttműködve minél több alacsony iskolai 

végzettségű személyt be kell vonni a 

programba. 

A roma népesség hátrányos helyzete több, 

egymással szorosan összefüggő társadalmi, 

gazdasági probléma eredője.  

Pályázati források kihasználása egy teljes 

körű szociális, képzési, foglalkoztatási 

projekt megvalósításához az Edelényi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat és a nemzetiségi 

tanácsnok bevonásával. 

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont) 

A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekvédelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás 

feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások 

önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, 

hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a gyámhatóság a 

gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés). 

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, 

veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói 

gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A 

gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 

alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági 

intézkedések biztosítják. 

Pénzbeli és természetbeni ellátások: 

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 

c) a gyermektartásdíj megelőlegezése, 

d) az otthonteremtési támogatás, 

e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermekek átmeneti gondozása. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások: 

a) az otthont nyújtó ellátás, 

b) az utógondozói ellátás, 

c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 
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A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések: 

a) a védelembe vétel, 

b) a családbafogadás, 

c) az ideiglenes hatályú elhelyezés, 

d) az átmeneti nevelésbe vétel, 

e) a tartós nevelésbe vétel, 

f) a nevelési felügyelet elrendelése, 

g) az utógondozás elrendelése, 

Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során 

adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak: 

a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek 

(Gyvt. 16. §), 

b) a fővárosi főjegyző, 

c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény 

fenntartója, vezetője, 

d) a helyettes szülő, nevelőszülő, 

e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében 

feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő, 

f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság. 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig 

hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített 

definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a 

Gyvt. fogja tartalmazni. A2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos 

helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát 

családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás 

gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának 

időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. 

Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan 

hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek. 

A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat 

minden év november31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §). 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat 

jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a 

jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint. 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására 

köteles és 

1. nyugellátásban, 

2. korhatár előtti ellátásban, 

3. szolgálati járandóságban, 

4. balettművészeti életjáradékban, 

5. átmeneti bányászjáradékban, 

6. időskorúak járadékában vagy 

7. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló 

jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1)) 

Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén 

a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére. 
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Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi 

LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius 

tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes - 

rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A 

menekültügyi hatóság a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan határozattal dönt (2007. évi 

LXXX. törvény, 32. §). 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori 

megoszlása, demográfiai trendek stb.) 

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, 

lakhatási helyzete   

A védelembe vétel 2013. január 1. naptól a Járási Hivatalok létrejöttével nem tartozik a települési 

önkormányzat jegyzőjének a hatáskörébe. 

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 

igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy 

segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a járási gyámhivatal 

intézkedik a gyermek védelembe vétele ügyében. 

A gyámhivatal a jogszabályban meghatározott szervek, személyek jelzése, kezdeményezése, 

javaslata alapján köteles a védelembe vétel iránti eljárást hivatalból lefolytatni. 

Amennyiben az eljárás nem a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezésére indult, úgy a gyámhivatal 

beszerzi az illetékes gyermekjóléti szolgálat javaslatát az ügyben. 

A gyámhivatal a védelembe vétel iránti eljárás során tárgyalást tart, melyen meg kell hallgatni a 

szülőt vagy más törvényes képviselőt, az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket, valamint a 

családgondozót is. 

A járási gyámhivatal a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembe vételével, a tárgyalást 

követően dönt a védelembe vétel elrendeléséről. 

A jegyző – kérelemre bármikor, hivatalból évente – felülvizsgálja a védelembe vétel indokoltságát. 

A védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával megszűnik. 

A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha: 

-a gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható 

-a gyermekvédelmi gondoskodás más formájáról döntött a gyámhivatal 

-a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti. 

Az alábbi táblázat adatait vizsgálva kiderül, hogy a településen csökkenő tendenciát mutat a 

veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma. A védelembe vett kiskorúak számának alakulása évről 

évre hullámzó értékeket mutat.  

 

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

Év 

Védelembe vett 

kiskorú gyermekek 

száma december 31-én 

(TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú 

gyermekek száma december 

31-én (TS 3101) 

2013 44 212 

2014 33 171 

2015 28 129 
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2016 22 104 

2017 40 107 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, 

b) pénzbeli támogatásra, 

c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más 

törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult előterjeszteni. A gyámhatóság megállapítja a 

gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket 

gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 

ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 

ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, hanappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat  

folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali  

tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át az a) pont  

     alá nem tartozó esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó  

     vagyon értéke nem haladja meg, külön –külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb  

     összegének húszszorosát, együtt számítva az öregségi nyugdíj  

     legkisebb összegének hetvenszeresét  

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév 

augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 

pénzbeli támogatást folyósít. 
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4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 5801) 

2013 899 

2014 868 

2015 794 

2016 734 

2017 na 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

c) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő 

gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz. Ezért nagy 

jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő közétkeztetés. 

2016. évben az általános iskolába járó tanulók (4.4.7. táblázat) 48,8%-a részesült ingyenes 

étkezésben. 
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4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

*A táblázat adatai a 2013-2015. közötti időszakra vonatkozóan hiányosak, mivel nem tartalmazza az 

Új Esély Oktatási Központ adatait. Az intézmény 2016. évben megszűnt. 2016. évtől a Nyitott Ajtó 

Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye vette át a gyermekeket, de nem jogutódja a 

korábbi intézménynek. 
 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

Nem jellemző a településre a nem magyar állampolgárságú gyermekek jelenléte. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 
 

A Gyvt. gyermeki jogokat szabályozó 6. §-a szerint minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, 

érzelmi és erkölcsi fejlődését, jólétét biztosító saját családi környezetében történő nevelkedéséhez, 

személyiségének kibontakoztatásához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, önálló életvitelének 

megteremtéséhez. Joga van arra, hogy a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, az 

egészségére káros szerek elleni védelemben részesüljön. A Gyvt. 17. § (3) bekezdése alapján a 

veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése érdekében történő együttműködési és kölcsönös 

tájékoztatási kötelezettség is kiemelten fontos. 

A minden rászorult védelmét és létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége az elmúlt 

évtizedben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatására térségünkben jelentősen 

felértékelődött. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vevői tekintélyes része a 

kedvezőtlen szociális körülmények között élőkből kerülnek ki, e kört leginkább az idősek, betegek és 

fogyatékos személyek, veszélyeztetett gyermekek, fiatal felnőttek képezik. 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény a szociális biztonság és gyermeki jólét megteremtése és 

megőrzése érdekében meghatározza az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások formáit, 

szervezetét, az ellátásokra való jogosultság feltételeit, valamint érvényesítésének garanciáit. 

Elsődleges szempont, hogy a rászoruló személyek gondozása a saját környezetükben valósuljon meg, 

biztosítva, ezáltal a saját otthonukban, illetve ismerős környezetükben való maradásukat. 

A szociális gondoskodás átfogó tevékenység, melynek célja és feladata a gondoskodásra szoruló 

ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás. 

A segítségnyújtás keretében felajánlott szolgáltatások mértékét és fajtáját a segítségre szoruló ember 

testi, lelki és szociális állapota határozza meg, figyelembe véve a szolgáltatás lehetőségeit. 

Év 

 Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma óvoda 

Ingyenes 

étkezésben 

résztvevők 

száma iskola  

1-8. 

évfolyam 

50 százalékos 

mértékű 

kedvezményes 

étkezésre 

jogosultak száma 

1-13. évfolyam 

 Ingyenes 

tankönyv-

ellátásban 

részesülők 

száma 

Óvodáztatási 

támogatásban 

részesülők 

száma  

Nyári 

étkeztetésben 

részesülők 

száma 

2013 150* 411* 2* 548* na na 

2014 139* 392* 105* 487* na na 

2015 284* 416* 98* 437* na na 

2016 328 495 100 1 011 na 384 

2017 368 476 106 1 005 na 498 
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A szociális gondoskodással kapcsolatos, illetve a gyermekjóléti szolgálat feladatait a településen az 

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ látja el. 

A gyermekjóléti alapellátások célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 

megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából 

történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást – 

lehetőség szerint – a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó 

személynél vagy intézményben kell biztosítani. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek 

érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 

eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 

nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 

veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások közvetítésével 

(szolgáltatás), vagy szervező tevékenységgel kell biztosítani. A gyermekjóléti szolgálat ellátások 

közvetítésével segíti elő a gyermek vagy családtagja hozzájutását valamely – nem a szolgálat által 

nyújtott – szolgáltatáshoz. A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a 

szabadidős programok, gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények 

együttműködésének szervezéséről. 

A gyermekjóléti szolgálat által ellátott gyermekek veszélyeztetettségének okait az Edelényi Szociális 

Szolgáltató Központ az alábbiak szerint foglalta össze: 

- Társadalmi marginalizáció: a klienseik többsége hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű. 

Az érintett családok külső és belső erőforrásai hiányosak, ezért problémájukat önerejükből 

képtelenek megoldani. 

- Magatartásproblémák, melyek egyrészt szülői minta leképezéséből, illetve az adott életmódból, 

családi viszonyokból adódó frusztráció következménye 

- Képzetlenség, amely nagyrészt az évek óta átörökített munkanélküliség következménye 

- Rossz lakáskörülmények 

- Egészségügyi problémák, melyeket a higiéné és fűtéshiány eredménye 

- Bántalmazás (testi, lelki, szexuális), melynek oka lehet a szülők frusztráltsága, mely sok szálból 

táplálkozhat, illetve az, hogy gyermekként ők is áldozatok voltak, vagy lehettek (akaratlan 

mintakövetés) 

- Testi lelki elhanyagoltság: gyakran a szülők sem kapták meg a törődést, figyelmet, nemegyszer a 

gyengédség, odafordulás hiánya 

- Tankötelezettség elmulasztása: korai párkapcsolat, terhesség 

 

Az óvodai és bölcsődei feladat-ellátási helyek jól, könnyen megközelíthetőek, burkolt utakon, 

szükség esetén buszjárattal is, buszmegálló az óvodák közelében található 
 

2013. őszétől Biztos Kezdet Gyerekház kezdte meg működését Edelényben a Bányász út 2. szám 

alatt az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által elnyert TÁMOP-5.2.3-A-12/1Integrált térségi 

programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére című pályázat megvalósítása 

keretében.  

A Biztos Kezdet Gyerekház a TÁMOP-projekt keretében sikeresen működött. A támogatási időszak 

2015. augusztus 31. lezárult, melyet követően Edelény Város Önkormányzata kormányzati 

támogatással folyamatosan továbbműködteti a gyerekházat az Edelényi Szociális Szolgáltató 

Központ keretei között. 

EFOP-1.4.2-16-2016-00012 Integrált térségi gyermekprogramok megvalósítása az Edelényi járásban 

című projekt keretében ugyancsak a Bányász út 2. szám alatti ingatlanban 2018. július 1. napjától 

közösségi ház kezdte meg a működését. 
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A szegregált lakókörnyezetben élő gyermekek az átlagnál nagyobb arányban kerülnek a 

gyermekvédelem alap- vagy szakellátás látókörébe. Az adatok alapján a településen ez nem jellemző.  

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő 

gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

 

A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata. 

Egészségügyi ellátás: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény előírja, hogy a 

települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi 

szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes 

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a 

gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a 

családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó 

szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 

szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó 

(önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti szolgálat által 

biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település 

valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a 

gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és 

gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen 

figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. 

A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek ellátásának formái: 

a) a gyermekjóléti szolgáltatás, 

b) a gyermekek napközbeni ellátása, 

c) a gyermek átmeneti gondozása, 

d) Biztos Kezdet Gyerekház. 

A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok 

átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az 

életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való 

ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról, 

vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni. 

Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése:  

A szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig 

fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. A 

Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik 

életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre 

szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről. 

Gyermekétkeztetés:  

Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a 

gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon 

biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló 
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is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §). 

Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés esetében is. 

A szolgáltatás a településen elérhető. Nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma 2016. 

évben 384 fő, 2017. évben 498 fő. 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott 

ellátott, betöltetlen státuszok) 

Ma a védőnő, elsősorban preventív feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területén 

dolgozó szakember, aki főiskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. A védőnők fő feladata a 

nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása megszületéstől, az iskolába kerülésig és az 

iskolás korosztály ellátása. Az általános iskolától a középiskola befejezéséig. Szűrések, védőoltások 

megszervezése, betegségek megelőzése, népegészségügyi feladatok végrehajtása és az 

egészségfejlesztés. A gondozottak ellátása otthonaikban, a tanácsadóban és a nevelési-oktatási 

intézményekben történik. Preventív feladataikat az egészségügyi intézmények keretein belül ellátási 

területen, illetve oktatási intézményekben végzik. 

A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles 

ellátni. A védőnő köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az 

ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a 

bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről. 

A védőnő a feladatait a fenntartó által biztosított tanácsadó helyiségben a családok otthonában a 

nevelési-oktatási intézményben továbbá a közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzi. 

Edelényben a védőnői szolgálat 6 körzetből áll. A város területén 5 védőnői körzet működik. A 6. 

körzethez a csatolt községek (Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő) tartoznak. Minden körzetet főállású 

védőnő lát el.  

 

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 

2013 6 36 

2014 6 37 

2015 6 35 

2016 6 na 

2017 6 na 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

A gyermekorvosi ellátottság biztosított a településen. Kettő házi-gyermekorvosi körzet működik. 

Körzetenként mintegy 850-850 gyermek ellátásáról gondoskodnak. A körzetek ellátják Abod, Balajt, 

Damak és Ládbesenyő települések gyermekeit is. 

 

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői 

Év 

Betöltetlen 

felnőtt 

háziorvosi 

praxis/ok száma 

Háziorvos által 

ellátott személyek 

száma 

Gyermekorvos 

által ellátott 

gyerekek 

száma  

Felnőtt házi 

orvos által 

ellátott gyerekek 

száma  

Házi 

gyermekorvosok 

száma 

(TS 4601) 

2013 0 na na na 2 

2014 0 na na na 2 

2015 0 na na na 2 

2016 0 na na na 2 

2017 0 na na na 2 
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai 

fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok 

0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk. 
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4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma 

Év 

Önkormányzati 

bölcsődék száma 

(TS 4801) 

Bölcsődébe beírt 

gyermekek 

száma 

(TS 4701) 

Szociális szempontból 

felvett gyerekek száma 

(munkanélküli szülő, 

veszélyeztetett 

gyermek, nappali 

tagozaton tanuló szülő) 

Működő összes 

bölcsődei 

férőhelyek száma 

2013 1 25 na 26 

2014 1 27 na 26 

2015 1 25 na 26 

2016 1 24 10 38 

2017 1 25 9 38 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma 

A településen nem releváns. 

Családi napközi nem működik a településen. Az óvodai és bölcsődei férőhelyek száma megfelelő, 

jelenleg elegendő arra, hogy aki igénybe kívánja venni a szolgáltatást, az igénybe is tudja venni. 

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

 

A városban 3 óvoda működik. Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde önkormányzati fenntartású, a 

korábban önkormányzati fenntartású Oltalom Tagóvoda 2013. szeptember 1. napjától egyházi 

fenntartásban működik, illetve működik még egy egyházi jogi személy által fenntartott óvoda az 

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézményében. A településen élő gyermekek 

részére megfelelő férőhely áll a rendelkezésére, biztosított számukra az óvodai ellátás. 

 

Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Oltalom Tagóvoda 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
1 

Hány településről járnak be a gyermekek 13 

Óvodai férőhelyek száma 168 

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 
6 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-

ig): 
06:00-17:30 
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A nyári óvoda-bezárás időtartama: () 2 hét 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 13 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 13 0 

Gyógypedagógusok létszáma (logopédus) 1 0 

Dajka/gondozónő 6 0 

Kisegítő személyzet 3 0 

 

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
3 

Hány településről járnak be a gyermekek 2 

Óvodai férőhelyek száma 217  

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 
9 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-

ig): 
6.30-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () nincs zárva  

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 17   

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 17   

Gyógypedagógusok létszáma 0   

Dajka/gondozónő 9   

Kisegítő személyzet 2   

 

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye óvodája 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 
2 

Hány településről járnak be a gyermekek 2 

Óvodai férőhelyek száma 100 

Óvodai gyermekcsoportok száma 

(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 
4 
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Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-

ig): 
7.00-17.00 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () valamely telephely mindig nyitva van 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 4 4 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 4 4 

Gyógypedagógusok létszáma 0 0 

Dajka/gondozónő 4 0 

Kisegítő személyzet 6 0 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

A településen élő minden gyermek részére biztosított a bölcsődei, óvodai ellátás. 

 

e) gyermekvédelem 

Lásd 4.1. a) pontot. 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Családok átmeneti otthona Miskolcon működik. 

 

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

A településen az alábbi sportegyesület működnek: Edelényi FC (labdarúgás) Bódva-völgyi 

Tömegsport Egyesület (labdarúgás, motocross, darts), Edelényi Városi Sportegyesület (sakk, 

küzdősport), Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete (sportlövészet), Vasakarat SE 

(értelmileg akadályozott emberek versenyeztetéséről gondoskodik), JUDOJO SE (cselgáncs), 

Edelényi Futók Egyesülete (futás). 

Biztosított a sportolási lehetőség továbbá a köznevelési intézményekben is. 

A kastély felújítása miatt a kastélykerti sportpálya eladásra került a Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére. Az önkormányzat Borsodi út 36. szám 

alatt lévő, korábban sportpálya céljára kialakított területen kezdett neki az új sporttelep felépítéséhez. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében 1 db 105x68 m-es és 1 db 6x40 

m-es műfüves futballpálya, 4 sávos salakos futópálya, salakos teniszpálya, strandröplabda pálya, 

lábtenisz pálya kialakítására került sor. 2015. év folyamán befejeződött a 105x687 m-es füves 

labdarúgó pálya építése is. A labdarúgó pályák villanyvilágítással, a salakos pályák automata 

öntözőrendszerrel vannak ellátva. Az épülő sporttelepen az önkormányzat tudja biztosítani a lakosok 

részére a sportolási lehetőséget.  

Az önkormányzat tervei között szerepel a sporttelep további fejlesztése (pl.: extrém kerékpáros pálya, 

multifunkciós öltöző, játszótér építése). 

A sportlövészek által lőtérként használt régi tekepálya is a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ tulajdonába került, így a lövészek sportolása a településen nem 

biztosítható.  

 

Az általános iskolák tornateremmel, sportpályákkal rendelkeznek. A Szent Miklós Általános Iskola, 

Óvoda és Művészeti Iskola székhelyen lévő épülete felújításra került. Ezen belül a tornaterem is 

megújult, illetve az intézmény bővült 1 db tornateremmel, így a 2015/2015-os tanévtől kezdve 2 db 

tornaterem áll a tanulók, illetve a lakosság rendelkezésére. Borsodi Általános Iskola tornatermének 

felújítása és sportudvar kialakítása folyamatban van, a műszaki átadás fázisába érkezett, záros 

határidőn belül realizálódik. A Borsodi Általános Iskola udvarán a Magyar Labdarúgó Szövetség 

pályaépítési programjának keretében 1 db grund méretű műfüves labdarúgó pálya építésére is sor 

került. 
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Az óvodák közül az elmúlt években végzett felújításoknak, bővítéseknek köszönhetően mindkét 

intézmény rendelkezik tornateremmel.  

Az önkormányzat által működtetett sportpályákat a köznevelési intézmények, önkormányzati 

fenntartású intézmények, edelényi székhelyű sportegyesületek ingyenesen használhatják. 

 

Az oktatási intézmények rendszeresen szerveznek nyári táborozásokat. Az Edelényi Művelődési 

Központ és Könyvtár is rendszeresen szervez nyári programokat (pl.: nyárvidító játszóház, nyári 

olvasmány feldolgozása játékos formában). 
 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű 

óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók 

50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni.  

Kormányhatározat szerint ingyenes tankönyvellátásra jogosultak az 1-9. évfolyamon tanuló 

gyermekek. 10-12. évfolyamon igényelni kell az ingyenes tankönyvellátást, amelyre a tartósan beteg, 

a sajátos nevelési igényű (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több 

fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 

rendelkezik, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott), három- vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán iskoláztatási 

támogatásra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, nevelésbe vett vagy 

utógondozói ellátásban részesülő diák jogosult. 

50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján az a tanuló, aki 

tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, 

három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az tanuló is, aki: 

nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, 

tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, 

mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar).  

Az intézmények a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően járnak el a gyermekétkeztetés térítési 

díjainak megállapítása során. 

Nyári gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek száma 2016. évben 384 fő, 2017. évben 498 fő. 

A bölcsődében a bölcsőde orvosával egyeztetésre kerül a gyermekek részére készített menü. 

2016. évben az óvodába beíratott gyermekek (4.4.2. táblázat) 88,6%-a részesült ingyenes étkezésben. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

Hátrányos megkülönböztetésre, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére vonatkozóan 

információkkal nem rendelkezünk. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

 

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 

ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló 

(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja) 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4. pontban foglalt definíciót. 
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Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a 

szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd, (Nkntv. 4. § 25. pont). 

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési 

igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont). 

 

A jogellenes elkülönítés általános tapasztalatok szerint (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban 

tapasztalható. Éppen ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely 

csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül 

létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz 

viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő 

bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre, 

oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, 

amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat. 

A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az 

egyenlő bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek 

kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét. 

A felvételi körzet kialakítására vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-25. §-

ában található. 

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott 

körültekintéssel kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók magántanulóvá nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető 

legyen.  

Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere (IPR) 

A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az 

általános iskola és a középfokú iskola képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez, 

amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének 

elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képesség-

kibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével.  

 Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez, 

melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális 

hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat. 

A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program 

megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, 

felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §) 

Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai 

felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának, 

iskolának.  

A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a 

szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az 

ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét 

tekintve. 
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a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 

 

4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 

Év 

3-6 éves korú 

gyermekek 

száma 

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma (TS 2401)  

Óvodai 

férőhelyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai feladat-

ellátási helyek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma 

gyógypedagógiai 

nevelésben 

(TS 2501) 

2013 270 16 397 5 372 na 

2014 276 16 408 5 382 na 

2015 275 17 414 5 383 na 

2016 367 17 494 6 370 na 

2017 387 17 494 6 na na 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés 
 
4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1801)

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt)

(TS 1901)

Általános 

iskolások száma

fő fő fő fő %

2012/2013 495 559 1 054 443 42,0%

2013/2014 529 530 1 059 341 32,2%

2014/2015 508 519 1 027 447 43,5%

2015/2016 496 518 1 014 447 44,1%

2016/2017 na na #ÉRTÉK! #ÉRTÉK!

Tanév

Napközis általános iskolai tanulók 

száma a nappali oktatásban 

(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 

(TS 1701)
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, feladatellátási helyek 

Tanév 

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a 

nappali 

oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános 

iskolai osztályok 

száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 

összesen 

1-8 évfolyamon 

összesen 
db 

2012/2013 na 47 4 

2013/2014 na 47 4 

2014/2015 na 47 4 

2015/2016 na 48 4 

2016/2017 na na na 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A településen az intézményekben nincs külön gyógypedagógiai osztály/csoport, de az integrált 

nevelés megoldott. 

 

 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

Tanév 

A 8. évfolyamot eredményesen 

befejezte a nappali oktatásban (TS 

2301) 

Fő 

2012/2013 136 

2013/2014 130 

2014/2015 155 

2015/2016 99 

2016/2017 130 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 

 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma és változása 

 2015 2016 2017 

szegregátumokban élők n.a. 442 455 

nem szegregátumban élők n.a. 135 122 

összes HHH gyermekek száma: n.a. 577 577 
Forrás: Önkormányzati adatok 

 

18. éven aluli gyermekek száma a településen 2016. évben 2.043 fő volt, 28,2%-uk halmozottan 

hátrányos helyzetű. 

2016. évben a településen élő halmozottan hátrányos gyermekek 76,6%-a élt szegregátumban. 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó 

gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.) 

Az óvodák közül az Oltalom Tagóvoda rendelkezik 1 fő gyógypedagógus végzettségű pedagógussal. 
 

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az 

intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

Nincs tudomásunk ilyenről. 
 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában 

mutatkozó eltérések 

Országos kompetenciamérés eredményei – 2017. általános iskola 
 

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ Edelényi Tagintézménye 

Mérési terület Évfolyam 

Átlageredmény 

az intézményben országosan kisvárosok 

ált.isk. 

Matematika 
6. 1469 1497 1442 

8. 1667 1612 1551 

Szövegértés 
6. 1485 1503 1449 

8. 1398 1571 1513 
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Borsodi Általános Iskola 
  

 

Mérési terület Évfolyam 

Átlageredmény 

az intézményben országosan kisvárosok 

ált.isk. 

Matematika 
6. 1293 1497 1442 

8. 1276 1612 1551 

Szövegértés 
6. 1307 1503 1449 

8. 1374 1571 1513 

 

                 Szent Miklós Görögkatolikus Ált.Isk. 

Mérési terület Évfolyam 

Átlageredmény 

az intézményben országosan kisvárosok 

ált.isk. 

Matematika 
6. 1448 1497 1442 

8. 1606 1612 1551 

Szövegértés 
6. 1479 1503 1449 

8. 1572 1571 1513 

 

Az eredmények értelmezésének további szempontja, hogy összehasonlítják a telephely 

átlageredményeit a családi-háttér index alapján várható eredményekkel.  

A tanulók a feladatlapok megírása előtt vagy azt követően kézhez kapnak egy-egy ún. tanulói 

kérdőívet, ami a mérési rendszer egyik fontos eleme, azonban kitöltése önkéntes. A diákok szüleikkel 

együtt válaszolnak a szociokulturális hátterükre vonatkozó kérdésekre. 

A pedagógiában többszörösen bizonyított tudományos tény, hogy a tanulók teljesítményére hatással 

van családjuk szociális, kulturális és gazdasági helyzete. Ezért pusztán a mért teljesítményátlagok 

nem tükrözik megfelelően a különböző tanulói összetételű iskolák pedagógiai teljesítményét. A 

Tanulói kérdőív célja, hogy országosan és iskolai szinten egyaránt elemezni lehessen a tanulók 

szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. 

A tanulói kérdőívek adataiból képzett, a tanulóközösség szociokulturális hátterét megjelenítő 

családiháttér-index segítségével összehasonlíthatóvá válnak azok az iskolák, amelyekbe azonos vagy 

hasonló körülmények között élő diákok járnak. Így azokban az iskolákban dolgozó pedagógusok 

értékes munkája is megmutatkozhat, akik nem a legjobb körülmények között élő, legtehetségesebb 

tanulókkal foglalkoznak. 

Az OKM adatai alapján azonosíthatók olyan iskolák is, amelyek tanulói jobb eredményt érnek el, 

mint ami feltételezhető a diákok családi háttere vagy a korábbi eredmények alapján. A 2015-ös mérés 

óta az Oktatási Hivatal közli ezen iskolák listáját. 

 

2016/2017-es tanév eredményei alapján a Borsodi Általános Iskola szerepel az Oktatási Hivatal 

kiemelkedő teljesítményű iskolák listáján, a jó hátránykiegyenlítő hatással rendelkező iskolák között 

a 8. évfolyamon, szövegértés mérési területen, illetve a 8. évfolyamon szövegértésben elért 

eredmények alapján az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztő iskolák között is. 

 

Az adatok forrása:  

KIR Tanügyigazgatási szakportál · Az országos mérések eredményei -https://www.kir.hu/okmfit/ 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak 

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

 

 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak
https://www.kir.hu/okmfit/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolak
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4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Kevés a gyógypedagógiai képesítéssel 

rendelkező pedagógus az intézményekben 

Továbbképzéseken való részvétel, 

gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező 

személyek alkalmazásának támogatása pályázati 

források igénybevételével. 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 

magas aránya a településen. 

Tanulás, szocializáció segítéséhez, 

motivációhoz: tanoda, és egyéb iskolán kívüli 

programban minél több gyermek bevonása. 

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez: 

· Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind 

a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, 

kulturális jog tekintetében. 

· a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a 

munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő 

végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv, 

· a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális 

biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról, 

· a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a 

foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a 

munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 

követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az elvégzett 

munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, 

fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci viszonyokat kell 

figyelembe venni. 

Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy 

az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő 

személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a 

nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Az alábbi táblázat adatai szerint a munkanélküliség nem magasabb a nők körében, mint a 

férfiakéban. Nincs adatunk azonban arról, hogy az érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan 

nevelnek gyermeket (hányan vannak GYED-en, GYES-en), hányan nevelnek 15 évesnél fiatalabb 

gyermeket, hány gyermeket nevelnek, illetve hányan egyedülállók. 
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5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak 

száma 
Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 

(TS 0803) 
Nők 

(TS 0804) 
Férfiak Nők 

Férfiak 

(TS 0801) 
Nők 

(TS 0802) 

2013 3 610 3 539 3 111 3 092 499 447 

2014 3 531 3 472 3 084 3 063 447 409 

2015 3 498 3 426 3 121 3 087 377 339 

2016 3 449 3 391 3 164 2 882 285 282 

2017 na na na na 303 283 

 

 
 

 
Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés 

 

Fenti adatok szerint a nők foglalkoztatási helyzete hasonló a férfiakéhoz. 
 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Nincs adat. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

Külön a nőkre vonatkozóan nincs adat. A településen élő alacsony iskolai végzettségű személyek 

elhelyezkedési lehetőségei kirívóan nem rosszabbak, vagy jobbak a legalább középfokú 

végzettséggel rendelkezőkéhez képest (nyilvántartott álláskeresők - 3.2.6. táblázat) 
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d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetésével összefüggően információkkal nem 

rendelkezünk. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér 

követelményének. 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. 

bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas 

munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott 

napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés. 

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően – 

különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy házi 

gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában. 

Bölcsőde (működik a településen) 

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű 

gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi 

fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 

31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében. 

Családi napközi (nem működik a településen) 

A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, 

továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az 

iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, 

nem közoktatási célú ellátása. 

A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali 

felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 

Családi gyermekfelügyelet (nem működik a településen) 

A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját 

otthonában. 

A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak 

megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést. 

A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek. 

Házi gyermekfelügyelet (nem működik a településen) 

A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes 

képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali 

intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem 

vagy csak részben tudja megoldani. 

Alternatív napközbeni ellátás (nem működik a településen) 

Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott, 

- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb 

szabadidős és prevenciós szolgáltatás, 

- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali 

felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az 

ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel. 

Óvoda (működik a településen) 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda 

felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, 

feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen 

található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §) 

Általános iskola (működik a településen) 
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Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a 

tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész 

napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a 

délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg. 

 

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 
0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos 

gyermekszám 

védőnőnként 

2013 6 288 48 

2014 6 296 49 

2015 6 282 47 

2016 6 na #ÉRTÉK! 

2017 6 na #ÉRTÉK! 

 

 
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés 

 

A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg. 

Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet 

fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már 

várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 

nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 

kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában 

kerül sor.  

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos 

cselekedetek nagy része ma még felderítetlen. 
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5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti 

otthona) 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások köre nagyon szűk, csak távolabbi településeken 

vehető igénybe, feltételekkel. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

A Képviselő-testület 11 tagjából 3 fő nő. 

Az önkormányzati hivatal három vezetőjéből egy nő, az öt önkormányzati fenntartású intézményből 

kettőnek van női vezetője. 
 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

 

A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, 

valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon. A munkanélküliség aránya körükben általában magasabb, ez össztársadalmi 

probléma, amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni.  

A gyermek születését követően az otthon maradó szülő sokszor magányosnak érzi magát, a 

közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kívánatos 

teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is (kiállítások, koncertek, színházi előadások, 

játszóház, gyermek- és családi programok, tanfolyamok, bálok, ünnepi és művészeti események). 

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

A krízishelyzetben igénybe vehető 

szolgáltatások köre szűk 

Felvilágosító programok szervezése, 

tájékoztatás a krízishelyzetben igénybe vehető 

szolgáltatások elérhetőségéről (partnerek: 

védőnők, családsegítő, Biztos Kezdet Ház, 

Közösségi Szolgáltató Ház). Krízisalap 

létrehozása. 

A magányérzet kialakulásával nemcsak az anya 

mentális állapota lehet rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezethet. 

Szabadidős programok szervezése, igény 

szerinti bővítése. 

Zöldterületek, közparkok tervszerű felújítása. 
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6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

A népesség öregedésével járó társadalmi demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben világszerte 

az érdeklődés középpontjába kerültek. 2025-re Európa népességének mintegy egyharmada eléri, vagy 

meghaladja 60. életévet, ezen belül is a 80 évesnél idősebbek száma különösen jelentős mértekben nő 

majd. A jövőben az idős emberek az európai népesség növekvő részarányát fogják képezni. Ezt a 

hatást csak fokozza, hogy az orvostudomány fejlődésével, növekszik a várható élettartam is. Ez a 

tendencia óriási hatást gyakorol Európa egész társadalmára. Ennek a változásnak számos 

közegészségügyi és szociális vonatkozása van már jelenleg is.     

Az idős emberek társadalmi réteghelyzetének szerkezete az elkövetkező években, évtizedekben 

feltehetően sokat változik majd. Ez részben az iskolázottság, a kulturális szint növekedésének, az 

igények modernizálódásának lesz a következménye. Ennek megfelelően az idősek életminőségének 

javítását célzó társadalmi programok a szociális segítség feladatai mellett újszerű kihívásokkal is 

szembe találják majd magukat. Demográfiai előrejelzések szerint valamennyi időskorú csoport 

aránya növekedni fog, de a legidősebbek, azon belül pedig a nők részaránya emelkedik 

legintenzívebben.   

 

Időskorú népesség esélyegyenlőségének biztosítása a közszolgáltatásokban   

Európa szerte megfigyelhető társadalmi jelenség a népesség korstruktúrájának radikális változása: az 

idősebb korú munkavállalók száma (55-64) növekszik, az idős (65-79) és a nagyon idős korú (80+) 

népesség aránya is egyre magasabb és ezzel egyidejűleg a munkaképes korú lakosság száma csökken. 

Ez súlyos társadalmi problémákat vetít előre, melyek megoldása helyi, nemzeti és Európai szinten 

egyaránt sürgős feladat. Az idős lakosság fizikai és szellemi aktivitásának, munkaképességének 

meghosszabbítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az időskorúak ellátásából fakadó társadalmi költségek 

ne emelkedjenek elviselhetetlen mértékűvé. Másik fontos szempont, hogy az időskorú lakosság 

számára az aktív és minőségi időskor egy alapvető emberi jog, amelyhez megfelelő környezet, 

társadalmi elfogadás és ellátórendszer kialakítása kötelezettség a mindenkori nemzeti és helyi szintű 

kormányzatok számára. Az Európai Unió legfőbb célja a szemléletváltozás elérése, annak felismerése 

és tudatosítása, hogy az aktív időskor érték az egész társadalom számára. Mindenkinek alapvető 

emberi joga az aktív nyugdíjas kor.   

Az öregedés makrogazdasági következménye:  

 

terhet jelent.  

- és nyugdíjrendszerben.  

finanszírozza. 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai 

trendek stb.) 

A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi 

rendelkezések irányadók: 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező 

társadalombiztosítási nyugdíjrendszer 

1. saját jogú; és 

2. hozzátartozói nyugellátásokat biztosít. 

A saját jogú nyugellátások körébe tartozik: 

1. az öregségi nyugdíj, 

2. a rehabilitációs járadék. 

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás: 

1. az özvegyi nyugdíj; 
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2. az árvaellátás; 

3. a szülői nyugdíj; 

4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint 

5. özvegyi járadék. 

Időskorúak járadéka 

A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik 

szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, 

illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a járási hivatal 

állapítja meg. 

 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2013 1 250 1 681 2 931 

2014 1 210 1 653 2 863 

2015 1 142 1 586 2 728 

2016 1 094 1 561 2 655 

2017 na na #ÉRTÉK! 
 

 

 

 

 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 
 



 

108 

 

 

 

 

6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma 

Év 

65 év feletti lakosság 

száma 

(TS 0328) 

Nappali ellátásban részesülő időskorúak száma (TS 

5101) 

Fő Fő % 

2013 1 592 4 0% 

2014 1 659 5 0% 

2015 1 638 22 1% 

2016 1 671 25 1% 

2017 na na  #ÉRTÉK! 

 

 
Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, 

társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan 

személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére: 

a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 

támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,  

b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai 

betegek, illetve szenvedélybetegek,  

c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de 

felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek.  

Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is. 

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma 

Év 
Időskorúak járadékában részesítettek (évi) átlagos száma 

(fő) (TS 5701) 

2013 13,25 

2014 14,25 

2015 17,93 

2016 16,83 

2017 na 
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Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek 

részére nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak járadékában részesíti azt  

a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, 

élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 85%-át, 

b) az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, 

akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

100%-át, 

c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135%-át. 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti álláskeresési 

segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a rögzíti.  

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

2016-ban az 55 év feletti regisztrált munkanélküliek aránya a településen az összes regisztrált 

munkanélkülihez viszonyítva 28,1%. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának 

lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

Aktív Időskor (ActiveAeging – Policy Framework) WHO, 2001   

Ez a dokumentum először gondolkodik az idősödés tényének pozitív felfogásáról, az idősödéssel a 

maga teljességében és nem csak az időskor szociális és egészségügyi vonatkozásaival foglalkozik. - 

Támaszkodás az idősek véleményére, az idősellátáshoz kapcsolódó szakemberek tudására, 

tapasztalatára, a hazai és külföldi „jó gyakorlatokra” az alkalmazhatóság érdekében.  - UNESCO – 

Hamburgi Nyilatkozat, 1997 „Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor ezelőtt, és 

arányuk a lakosság egészéhez viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben 

hozzá tudnak járulni a társadalom fejlődéséhez.” Fontos alapelv az idősekben meglévő képességek 

megőrzése, az időskorúak társadalmi erőforrás szerepének tudatosítása a helyi társadalomban.  
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1. Ennek érdekében az idős emberek szükségleteinek biztosításához erősíteni kell az állami, a civil 

szféra, az üzleti szektor, a magánszemélyek és az idősek ellátásában érintett szakmák 

együttműködését folyamatos párbeszédét.   

2. „Se többet, se kevesebbet, mint amire épp szükség van” elv érvényesítése, ami jelenti egyrészt a 

szolgáltatások bővülését az egyéni igények, szükségletek szerint, ezzel párhuzamosan az 

öngondoskodás, önellátás ismeretének átadását is.   

3. Időskorúak diszkriminációjának megszüntetése. Sok idősebb ember ki van téve a társadalmi 

kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigetelődés, egészségi problémák, hozzáférés az 

ellátásokhoz.   

4. „Deficit modell” helyett a „fejlődés modell” szükségessége. Az idősödés pozitív felfogásának 

érvényre juttatásához az időskorúak tudását, bölcsességét és készségeit is szükséges beépíteni a 

szolgáltató rendszerek működtetésébe, valamint el kell ismerni hozzájárulásaikat a közjóhoz, például 

a háztartások, szomszédságok közötti segítő kapcsolatok méltánylása révén.   

5. Az önkéntes tevékenység fejlesztésével elő kell mozdítani a lakóközösségi alapú önkéntes 

mozgalmakat, a fiatal és idősebb korú személyek együttműködését egymás segítésében. Az 

önkéntesség erősíti a generációk közötti kapcsolatokat, a tudások és tapasztalatok átadását, az értékek 

és az alkotó problémamegoldó készségek továbbörökítését.  

6. „Egészség, képzettség, tudás – az idősek minőségi életének kulcsmotívumai”, cél az aktivitás 

kitolása amennyire csak lehetséges, ezen belül az élethosszig tartó tanulás igényének felkeltése, az 

ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése.   

7. A középgenerációk jövőképét és így mentális beállítódását is nagyban befolyásolja, hogy milyen 

időskorra számíthatnak. Ezért nemcsak az időseket, hanem a középkorúakat és a felnövekvő 

nemzedékeket is fontos megszólítani, hiszen a sikeres idősödést már igen korán kell megalapozni. 8. 

Az idősödési folyamat menedzselése, új megközelítés: egyéni és társadalmi szinten is fel kell 

készülni az idősödéssel járó, megváltozott élethelyzetekre (gazdasági, egészségügyi, szociális, 

pszichológiai).   

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

Az időskorúak munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetésével összefüggően információkkal nem 

rendelkezünk. 

 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

A településen nem releváns. 

Év 

Regisztrált 

munkanélkülie

k száma 

55 év feletti 

regisztrált 

munkanélküliek 

száma 

(TS 1010 és TS 

1011) 

Tartós 

munkanélküli

ek száma 

55 év feletti 

tartós 

munkanélküliek 

száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2013 946 116 12% 0 na 
#ÉRTÉ

K! 

2014 857 118 14% 0 na 
#ÉRTÉ

K! 

2015 715 120 17% 0 na 
#ÉRTÉ

K! 

2016 568 96 17% 0 na 
#ÉRTÉ

K! 

2017 586 98 17% 0 na 
#ÉRTÉ

K! 
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A nyilvántartott álláskeresők aránya a 15-64 évesek körében 2016. évben 8,3% volt. Az összes 

regisztrált munkanélküliek 17%-a az 55 év fölötti regisztrált munkanélküliek közül kerül ki. 

Aggodalomra adhat okot, hogy az adatok szerint az 55 év fölötti regisztrált munkanélküliek aránya 

növekszik. 

 

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

Alapszolgáltatások 

A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget 

nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük 

fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó 

problémáik megoldásában. 

Szakosított ellátási formák 

Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 

megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni. 

A helyi közszolgáltatások terén az idősekkel való foglalkozás magas színvonalú. Az egészségügyi, 

szociális, közművelődési és egyéb szolgáltatások nagy része a település minden állampolgára részére 

biztosított, egy része kor alapján az időskorúak részére szerveződik. 
 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés jó színvonalon biztosított. 

Egészségügyi ellátás: 

5. Háziorvosi szolgálat 

Edelény közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatokat 5 körzetben felnőtt 

háziorvosok, 2 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben pedig fogszakorvosok látják el. 

A városban – 16 településre kiterjedően - háziorvosi ügyelet is működik. 

6. Járóbeteg szakellátás 

A korábban Edelény Város Önkormányzat által fenntartott Koch Róbert Kórház és 

Rendelőintézet 2012. május 1. napjától állami fenntartásban került, így a járóbeteg 

szakellátást állami fenntartású intézmény látja el. 

Az utóbbi években jelentősen bővült a szakellátások száma, amit többségében vállalkozási 

formában működtetnek. 

7. Fekvőbeteg szakellátás 

A feladatot a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet látja el. Az intézmény tüdőosztályt, 

krónikus belgyógyászatot és rehabilitációt működtet. 

8. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

Edelényi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya Edelényben működik. 
 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

Az idősek körében nem végeztünk adatgyűjtést.  

 

6.3.3. számú táblázat - Kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

A településen nem releváns (nincs adat). 
 

c) idősek informatikai jártassága 

6.3.4. számú táblázat - Idősek informatikai jártassága 

A településen nem releváns (nincs adat). 
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6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

6.4. számú táblázat - Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a 

településen 

A településen nem releváns (nincs adat). 

 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 

(TS 3801) 

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 

intézmények 

száma 

(TS 4001) 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

(TS 4101) 

2013 1 67 358 1 1 

2014 1 65 395 2 4 

2015 1 66 862 2 4 

2016 1 55 207 2 4 

2017 na na na na 
Forrás: TEIR 

 

Az Edelényi Művelődési Központ és Könyvtárban heti rendszerességgel összejöveteleket tart 

díszítőművészeti kör, férfikórus, hagyományőrző népdalkör, a nyugdíjasok közössége. A nyugdíjasok 

havi rendszerességgel „fürdőtúrákat”, kulturális programokat szerveznek. A programokon résztvevők 

túlnyomó többsége az idősebb, nyugdíjas korosztályból kerül ki. A városban három nyugdíjas 

szervezet működik: 

Nyugdíjasok közössége, Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub, valamint a Borsodi Bányászok 

Nyugdíjas Tagozata Edelényi Alapszervezete. 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Növekszik 55 év fölötti tartós munkanélküliek 

aránya  

55 év felettiek minél nagyobb arányban 

kerüljenek bevonásra a közfoglalkoztatásba 

Nemzedékek közötti kapcsolat hiánya. Generációs programok szervezése. 

 

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó 

Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint fogyatékos 

személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy érzékszervi 

károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, 

hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a 

népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak 

aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.  
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A fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen 

emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 

 

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális 

ellátásaiban részesülők száma 

Év 

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - férfiak (TS 6201) 

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - nők 

(TS 6301) 

2013 279 297 

2014 257 289 

2015 234 264 

2016 217 238 

2017 na na 

 

For

rás: TeIR, KSH Tstar 

 

7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma 

A településen nem releváns (nincs adat). 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, amelyek 

alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, foglalkoztatási 

helyzetéről. 

A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. A 

társadalom feladata olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel 

érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a 

szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi élet, 

valamint a sport és a szórakozás területén is. 

 

A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni 

szükségletek alapján kell megtervezni. 
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Az elhelyezkedés során számos akadállyal kell megküzdeniük.  A munkáltató előítélete mellett a 

közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A fogyatékosok körében a foglalkoztatottsági 

arány meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás adatai szerint 9%. 
 

A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában 

védett foglalkoztatásra jogosult. 

A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a 

munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az 

átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető. 

Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható, 

úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint 

biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti. 

Fogyatékkal élő munkavállaló, aki 

a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy 

b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki 

a) rehabilitációs ellátásban részesül, 

b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres 

szociális járadékban részesült. (Flt. 57/B §.) 

Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz 

szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek.  

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

Ellátási formák: 

Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan 

fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli 

juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi 

segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok 

mérsékléséhez. 

Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében, aki 

a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó 

mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem állapítottak 

meg, rokkantsági járadékra jogosult. 

Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről 

szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra 

(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult. 

Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult, 

1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott, 

2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak minősül, 

3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét 

megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi 

fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül 

 Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák: 

Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, támogató szolgáltatás 

Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona, 

rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon 

Aktuális jogszabályok: 

141/2000.(VIII.9.) Korm. rend Aa súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának, valamint 

a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. 
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218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (Fot.) 

2/2012.(VI.5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 
 

7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények 

 

A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az önkormányzat 

bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott.  Nem nyilvántartott, hogy hányan élnek a 

tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. Vannak olyan természetbeni 

ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez kötöttek.  

Fogyatékosságra vonatkozóan adatokat nem tartja nyilván az önkormányzat hivatala az ellátások, 

kedvezmények igénylésével, nyújtásával kapcsolatosan. 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és 

biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített 

környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2)) 

Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés 

lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos 

személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. A 

kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor lehetővé 

kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.-7. §) 

Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-ban 

meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális 

szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy 

az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a 

közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. (Fot. 

7/A.- 7/C. §) 

Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi 

létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a 

fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében 

akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és 

alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) A hozzáférés biztosításakor 

két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás bevonásának a kérdése, másrészt pedig 

az ehhez szükséges forrás.  

Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által 

indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az 

árhoz nyújtott támogatással beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint 

mértékét külön jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §) 

Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a 

fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során törekedni 

kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne 

erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi jogi szemlélet érvényesülése a fogyatékos 

emberek ellátása során alapelv.  

Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától 

függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban, 

fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a 

vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra létrehozott 
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szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – a fogyatékos személy 

képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az óvodai nevelésben és 

oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban, illetve iskolai 

osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy fejlesztése késedelem 

nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították (Fot. 13. §). 

Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a 

fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi - 

lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §)  

Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és 

más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára – sportolási 

lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát 

hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §)  

A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon, 

hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, közvetlenül 

vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogát 

és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. cikk) A fogyatékos emberek 

önérvényesítő mozgalmainak erősödése, saját maguk képviseleti lehetőségének támogatása kiemelt 

feladat.  

 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet 

biztosításával történik. 

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe 

tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség-, szociális, 

kulturális, művelődés, sport célú építmények.  Ilyenek és tevékenységük súlya miatt kiemelten 

fontosak az önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra fenntartott 

épületek vagy épületrészek.  A mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a fizikai 

akadálymentességet igénylik, a többi fogyatékos csoport számára az infokommunikációs 

akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos színekkel készült táblák, tapintható 

információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben való tájékozódást elősegítő 

piktogramok, feliratok.  

 

Aktuális jogszabályok: 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról 

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről  igénylésének, döntési rendszerének, 

folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, 

információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek 

akadálymentesítettsége 

A településen az alábbi sportegyesület működnek: Edelényi FC (labdarúgás) Bódva-völgyi 

Tömegsport Egyesület (labdarúgás, motocross, darts), Edelényi Városi Sportegyesület (sakk, 

küzdősport), Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete (sportlövészet), Vasakarat SE 

(értelmileg akadályozott emberek versenyeztetéséről gondoskodik), JUDOJO SE (cselgáncs), 

Edelényi Futók Egyesülete (futás). 

Biztosított a sportolási lehetőség továbbá a köznevelési intézményekben is. 
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A kastély felújítása miatt a kastélykerti sportpálya eladásra került a Forster Gyula Nemzeti 

Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére. Az önkormányzat Borsodi út 36. szám 

alatt lévő, korábban sportpálya céljára kialakított területen kezdett neki az új sporttelep felépítéséhez. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési programjának keretében 1 db 105x68 m-es és 1 db 6x40 

m-es műfüves futballpálya, 4 sávos salakos futópálya, salakos teniszpálya, strandröplabda pálya, 

lábtenisz pálya kialakítására került sor. 2015. év folyamán befejeződött a 105x687 m-es füves 

labdarúgó pálya építése is. A labdarúgó pályák villanyvilágítással, a salakos pályák automata 

öntözőrendszerrel vannak ellátva. Az épülő sporttelepen az önkormányzat tudja biztosítani a lakosok 

részére a sportolási lehetőséget.  

Az önkormányzat tervei között szerepel a sporttelep további fejlesztése (pl.: extrém kerékpáros pálya, 

multifunkciós öltöző, játszótér építése). 

A sportlövészek által lőtérként használt régi tekepálya is a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 

Vagyongazdálkodási Központ tulajdonába került, így a lövészek sportolása a településen nem 

biztosítható.  
 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

Erre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk. 

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye stb.) 

Edelényben működik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei dr. Csiba László Integrált Szociális 

Intézmény Edelényi Lakóotthona 200 férőhellyel a 18 éven felüli, azon súlyos és középsúlyos 

értelmi vagy halmozottan fogyatékos személyek teljes körű ellátása, ápolása, gondozása, 

terápiás célú foglalkoztatása, akinek ellátására csak intézményi keretek között van lehetőség. 

12 férőhelyes azon 16 év feletti fogyatékos személyek lakóotthoni ellátása, akik önellátásra 

részben képesek, folyamatos, tartós ápolást, felügyeletet nem igényelnek, a költségek 

viseléséhez elégséges jövedelemmel rendelkeznek. 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 
 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

Közösségfejlesztő programok hiánya 

Közösségfejlesztő programok, fogyatékkal élők 

bevonása a városi programokba, 

rendezvényekbe 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, 

az akadálymentes környezet hiánya akadályozó 

tényező 

Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és kommunikációs 

akadályok megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program. 

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként 

bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 
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Miután a civil szerveződések fontos szerepet töltenek be a helyi társadalomban, az önkormányzat 

továbbra is a velük való együttműködésre törekszik. Tiszteletben tartva autonómiájukat, az 

önkormányzat számára rendelkezésre álló anyagi és erkölcsi eszközökkel, intézményi és intézményen 

kívüli formákban támogatja működésüket. Ugyanakkor számít segítségükre a város közössége 

szempontjából lényeges információk továbbadásában, a reakciók visszaáramoltatásában, 

véleményükre, javaslataikra. 

 

A településen működő néhány civil szervezet: 

"A SZENT SZÍV" Közhasznú Alapítvány, "Edelényi Lakosokért" Alapítvány, "Edelény 

Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért" Közhasznú Alapítvány, "Munkaiskola" Alapítvány, "NAPFÉNYT 

AZ ÁRNYÉKNAK" Alapítvány, "Túl az Óperencián" Edelényi Értelmiségiek a Jövő Nemzedékéért 

Egyesület, "Vasakarat" Sportegyesület, Alapítvány az Edelényi Gondviselés Házáért, Az 

"EDELÉNYI SAKKÉLETÉRT" Alapítvány, Bódva-völgy Egészségvédelméért Alapítvány, Borsod 

Kulturális Alapítvány, Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Borsodi Földvár Kulturális Alapítvány, 

Edelényi Hegyek Közössége, Edelényi Hátrányos Helyzetű Családokért Közhasznú Egyesület, Esély 

az Egészséges Felnőtté váláshoz Alapítvány, Esélyteremtő Szolgáltató Központi Oktatási Egyesület, 

Pondera Egyesület, Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete, Bódva-völgyi Tömegsport 

Egyesület, Edelényi Városi Sportegyesület, Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete, 

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete Edelényi Csoport, Magyar Rákellenes Liga - 

Edelényi Remény Alapszervezete 

 

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

Szociális Kerekasztal működik a településen, amelynek tagja az önkormányzaton kívül az 

önkormányzati intézmények, a nemzetiségi önkormányzatok, egyházak. Évente rendszeresen több 

ülést is tartanak. 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

A település tagja az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának. A településen működő Edelényi 

Szociális Szolgáltató Központ jogszabály alapján térségi feladatot is ellát. A Borsodi Általános Iskola 

5 település gyermekeinek kötelező beiskolázásáról gondoskodik. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

Nemzetiségi Önkormányzatok rendszeresen szerveznek közösség, kulturális és sportprogramokat, 

amelyen mindenki részt vehet. Kikérik véleményüket a célcsoportot érintő döntések meghozatala 

előtt (Szociális Kerekasztal, Esélyegyenlőségi Fórum – CNÖ) 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

A civil szervezetek is rendszeresen szerveznek programokat a településen, különböző 

klubfoglalkozásokat tartanak, amelyek nyíltak, a célcsoportból mindenki részt vehet raja. 
 

f)for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

Vállalkozások, gazdasági szereplők rendszeresen nyújtanak támogatásokat a rendezvények 

lebonyolításához, vagy eszközök, berendezések beszerzéséhez, illetve beruházásokhoz. 

Humánerőforrással, géppel, anyagokkal járulnak hozzá a tervek megvalósításához. 

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil 

szervezetek stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének 

folyamatába 
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A helyzetelemzés előkészítésben részt vettek a településen dolgozó szociális, egészségügyi, 

gyermekjóléti, köznevelési, közművelődési szakemberek.  Módszere az online kapcsolattartás, 

adatszolgáltatás, személyes beszélgetés, majd a program tervezet véleményezése. 

 

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek 

visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása. 

 

 Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása, ülések évente legalább egy alkalommal. 

 Képviselő-testület nyílt ülésén a program két évente történő felülvizsgálata. 

 Az a) pont szerinti szervezetek bevonása az aktuális felülvizsgálatba, véleményük kikérése a 

program elfogadása előtt. 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

1. A HEP IT részletei 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása  

rövid megnevezéssel 

fejlesztési lehetőségek meghatározása  

rövid címmel 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

 

1.Magas a 8 általános iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők aránya 

a településen, nagytöbbségük 

valószínűleg roma származású. 

 

 

 

 

 

 

2.A roma népesség hátrányos helyzete 

több, egymással szorosan összefüggő 

társadalmi, gazdasági probléma 

eredője. 

 

1.Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan a 

Foglalkoztatási Osztály szervez 

felnőtt képzést a 8 általános iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők 

részére. Az Edelényi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzattal 

együttműködve minél több alacsony 

iskolai végzettségű személyt be kell 

vonni a programba. 

 

2.Pályázati források kihasználása egy 

teljes körű szociális, képzési, 

foglalkoztatási projekt 

megvalósításához az Edelényi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat és a 

nemzetiségi tanácsnok bevonásával. 

 

Gyermekek 

1.Kevés a gyógypedagógiai képesítéssel 

rendelkező pedagógus az 

intézményekben 

 

 

 

2.Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek magas aránya a 

településen. 

 

 

1.Továbbképzéseken való részvétel, 

gyógypedagógiai végzettséggel 

rendelkező személyek 

alkalmazásának támogatása pályázati 

források igénybevételével. 

 

2.Tanulás, szocializáció segítéséhez, 

motivációhoz: tanoda, és egyéb 

iskolán kívüli programban minél több 

gyermek bevonása. 
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Idősek 

1.Növekszik 55 év fölötti tartós 

munkanélküliek aránya 
 

 

2.Nemzedékek közötti kapcsolat hiánya. 

1.55 év felettiek minél nagyobb 

arányban kerüljenek bevonásra a 

közfoglalkoztatásba 
 

2. Generációs programok szervezése. 

Nők 

 

1.A krízishelyzetben igénybe vehető 

szolgáltatások köre szűk  

 

 

 

 

 

 

2. A magányérzet kialakulásával 

nemcsak az anya mentális állapota 

lehet rosszabb, családi konfliktusokhoz 

is vezethet. 

 

 

1.Felvilágosító programok szervezése, 

tájékoztatás a krízishelyzetben 

igénybe vehető szolgáltatások 

elérhetőségéről (partnerek: védőnők, 

családsegítő, Biztos Kezdet Ház, 

Közösségi Szolgáltató Ház). 

Krízisalap létrehozása. 

 

2.Szabadidős programok szervezése, 

igény szerinti bővítése. Zöldterületek, 

közparkok tervszerű felújítása. 

 

Fogyatékkal 

élők 

 

1.Közösségfejlesztő programok hiánya 

 

 

 

2.Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes 

környezet hiánya akadályozó tényező. 

 

 

1.Közösségfejlesztő programok, 

fogyatékkal élők bevonása a városi 

programokba, rendezvényekbe.  

 

2.Fizikai környezetben található 

akadályok megszüntetése, információs 

és kommunikációs akadályok 

megszüntetése. 
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A beavatkozások megvalósítói 

 

Célcsoport 

Következtetésben megjelölt  

beavatkozási terület, mint 

  intézkedés címe, megnevezése 

Az intézkedésbe bevont  

aktorok és partnerek  

– kiemelve a felelőst 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

1.Magas a 8 általános iskolai 

végzettséggel nem rendelkezők aránya 

a településen, többségük valószínűleg 

roma származású. 

2.A roma népesség hátrányos helyzete 

több, egymással szorosan összefüggő 

társadalmi, gazdasági probléma 

eredője. 

 

1. Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya, Edelényi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat, Borsodi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft., Edelény Város 

Önkormányzata 

2.Edelény Város Önkormányzata, Edelényi 

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Gyermekek 

1.Kevés a gyógypedagógiai képesítéssel 

rendelkező pedagógus az 

intézményekben 

 

2.Halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek magas aránya a 

településen. 

  Tanulás, szocializáció segítéséhez, 

motivációhoz: tanoda, és egyéb 

iskolán kívüli programban minél több 

gyermek bevonása. 

 

1.Edelényben működő köznevelési 

intézmények, Edelény Város 

Önkormányzata. 

 

2.Edelény Város Önkormányzata, 

Edelényben működő köznevelési 

intézmények, Edelényi Művelődési 

Központ és Könyvtár 

 

 

Idősek 

1.Növekszik 55 év fölötti tartós 

munkanélküliek aránya 
 

 

 

 

2.Nemzedékek közötti kapcsolat hiánya. 

1.Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya, Edelényi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat, Borsodi Közszolgáltató 

Nonprofit Kft., Edelény Város 

Önkormányzata  

 

2.Edelényi Művelődési Központ és 

Könyvtár, Edelényi Szociális Szolgáltató 

Központ, köznevelési intézmények 

vezetői, Edelény Város Önkormányzata 

 

Nők 

1.A krízishelyzetben igénybe vehető 

szolgáltatások köre szűk  

 

2. A magányérzet kialakulásával 

nemcsak az anya mentális állapota 

lehet rosszabb, családi 

konfliktusokhoz is vezethet. 

1.Edelény Város Önkormányzata, Edelényi 

Szociális Szolgáltató Központ 

 

2.Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, 

civil szervezetek, Edelény Város 

Önkormányzata 

 

Fogyatékkal 

élők 

1.Közösségfejlesztő programok hiánya 

 

2.Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet 

hiánya akadályozó tényező. 

 

1.Edelényi Művelődési Központ és 

Könyvtár, Edelény Város Önkormányzata, 

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 

2.Edelény Város Önkormányzata, 

köznevelési, szociális intézmények 

fenntartói 
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Jövőképünk 

Edelény Város Önkormányzata legfontosabb célja a településen élők jólétének biztosítása, 

életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely  

 erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi 

szolidaritást, 

 kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett célcsoportokra, 

 tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok 

felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul. 
 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romákat nem éri hátrányos megkülönböztetés.  

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők mindegyikéhez eljussanak az önkormányzat által 

biztosított szociális ellátások és szolgáltatások.  

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek mindenek felett álló érdekeinek biztosítását.  

Folyamatosan odafigyelünk az idősek által felvetett problémák kezelésére.  

Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a nők és férfiak közötti különbségek soha nem képezhetik a 

hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) alapját.  

Különös figyelmet fordítunk, hogy a fogyatékkal élők hozzájussanak a közérdekű, valamint a jogaik 

gyakorlásához szükséges információhoz. 
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Az intézkedési területek részletes kifejtése 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

1/1 

Intézkedés címe: Felnőttképzési program 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Magas az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

Csökkenteni kell a 8 általános iskolai végzettséggel nem 

rendelkezők arányát a településen 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Felnőttképzési program megszervezése 

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, mint kezdeményező fél 

Partnerek 

Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Borsodi 

Közszolgáltató Nonprofit Kft., Edelényi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Projekt előkészítése: 2018.12.31. 

Képzések beindítása: 2019.12.31-ig 

Évente egy képzés indítása: 2022.12.31. 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Bevont személyek száma, általános iskolai bizonyítványt szerzettek 

száma. 

Folyamatosan fenntartandó. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Motiváció hiánya, nagyarányú lemorzsolódás, iskolai végzettség 

megszerzésével nem javul az elhelyezkedés lehetősége.  

Forráshiány. 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, humánerőforrás 
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1/2 

Intézkedés címe: A város egyes részeinek rehabilitációja 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

A roma népesség hátrányos helyzete több, egymással szorosan 

összefüggő társadalmi, gazdasági probléma eredője. 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

A városban élők komfort érzetének, életminőségének javítása. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Rossz lakáskörülmények között élők életminőségének javítása, 

lakások felújításával, lakók új lakásba költöztetésével. 

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, polgármester, 

Partnerek 
érintett lakók, Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 

nemzetiségi tanácsnok, lakosság 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Résztvevők kiválasztása: 2018.12.31. 

Ingatlanok felújításának előkészítése: 2019.12.31. 

Ingatlanok felújítása, bérlők beköltözése: 2022.06.30-ig 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Felújított lakásba költözők száma. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Forráshiány. 

Pályázatokon való eredményes részvétel. 

Szükséges erőforrások 
Pályázati forrás, önkormányzati költségvetés, közösségi szolidaritási 

tevékenység. 
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

2/1 

Intézkedés címe: Szakemberek foglalkoztatásának elősegítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Kevés a gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező pedagógus az 

intézményekben 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

Javuljon a gyógypedagógiai ellátás színvonala. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező személyek alkalmazása 

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Városban működő köznevelési intézmények, Edelényi Szociális 

Szolgáltató Központ 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Alkalmazások előkészítése, humánerőforrás keresése: 2018.12.31.  

Alkalmazások kezdete: 2019.12.31-ig 

Alkalmazások vége: 2022.06.30. 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Létrejött alkalmazások száma. 

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Anyagi- és humánerőforrás hiánya 

Pályázaton való eredményes szereplés. 

Szükséges erőforrások Pályázati támogatás, önkormányzati költségvetés 
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2/2 

Intézkedés címe: Tanulás, szocializáció elősegítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas aránya a 

településen - a tanulók iskolai teljesítményére hatással van családjuk 

szociális, kulturális és gazdasági helyzete. 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

Csökkenjen a szabadidejüket céltalanul eltöltő fiatalok száma, a 

szegregált lakókörnyezetből fakadó hátrány. 

Erősödjön a szülők és közintézmények együttműködése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Közösségi Ház,  

Tanoda jellegű programok,  

Magán, vagy fejlesztőtanár alkalmazása,  

Sportnapok szervezése,  

Szimfónia – zenei fejlesztő program,  

Nyári napközbeni gyermekfoglalkozások, gyermektáborok 

szervezése 

Nyitott iskola  

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, Edelényi Művelődési 

Központ és Könyvtár, Szent Miklós Görögkatolikus Általános 

Iskola, Borsodi Általános Iskola, Nyitott Ajtó Baptista Oktatási 

Központ Edelényi Tagintézménye, Edelényi Mátyás Óvoda és 

Bölcsőde, Szent János Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Tevékenységek beindításának előkészítése: 2018.12.31. 

Programok beindítása: 2019.12.31. 

Program vége: pályázati kiírás, elnyert pályázat szerint 2022.06.30-

ig 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Résztvevők, programok száma. 

Program ideje alatt. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Forrás- és humánerőforrás hiánya. 

Pályázatokon való eredményes részvétel. 

Szükséges erőforrások Pályázati forrás, önkormányzati költségvetés 
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A nők helyzete, esélyegyenlősége 

3/1 

Intézkedés címe: Krízisalap 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások köre szűk 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

Krízishelyzetbe került nők, családok gyors, átmeneti kisegítése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Krízishelyzetbe került nők, családok részére gyors segítségnyújtás 

pénzbeli vagy természetben támogatás nyújtásával 

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, polgármester  

Partnerek 
Gyerekesély Bizottság, Edelényi Szociális Szolgáltató Központ.  

 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Tevékenységek beindításának előkészítése: 2018.12.31. 

Program beindítása: 2019.01.31. 

Program vége: 2022.06.30-ig  

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Beadott kérelmek száma.  

Program ideje alatt. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 
Forráshiány 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében.  
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3/2 

Intézkedés címe: A magányérzet csökkentése kisgyermekes anyák körében 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Magányérzet kialakulása az anyában az anya mentális állapotának 

romlásához, ezzel együtt családi konfliktusokhoz vezethet.  

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

Csökkenjen a kisgyermekes nők elszigeteltsége, programokon való 

részvétellel bővüljenek a gyermekneveléssel kapcsolatos ismereteik. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Biztos Kezdet Ház működtetése, 

Gyerekesély programon belül előadások, tanácsadások 

megszervezése, tájékoztató anyagok készítése. 

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, civil szervezetek, 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Tevékenységek beindításának előkészítése: 2018.12.31. 

Program beindítása: 2019.01.31. 

Program vége: 2022.06.30-ig 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Előadásokon, tanácsadásokon résztvevők száma. 

Program ideje alatt 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Anyagi- és humánerőforrások hiánya. 

Pályázatokon való eredményes szereplés. 

Szükséges erőforrások 
Önkormányzat költségvetésében, pályázati forrás igénybe vétele, 

humánerőforrás. 
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

4/1 

Intézkedés címe: 
55 év fölötti, tartós munkanélküliek hatékony bevonása a 

közfoglalkoztatásba 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Növekszik 55 év fölötti tartós munkanélküliek aránya 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

A foglalkoztatás biztosítása, munkanélküliek számának csökkentése.  

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Legalább évente egy 6 vagy 8 órás foglalkoztatási program. 

Költségvetésben biztosítani kell az önrészt.  

Pályázat benyújtása az Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztályához.  

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 

Edelényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya, Edelényi Cigány 

Nemzetiségi Önkormányzat, Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft, 

intézmények 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Legalább egy foglalkoztatási programban való részvétel: 

2019.06.30. 

Évente legalább egy közfoglalkoztatási program indítása. 

Négy közfoglalkoztatási program megvalósítása: 2022.12.31. 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

A közfoglalkoztatásba bevont 55 év feletti személyek száma. 

Megvalósulás esetén folyamatosan.  

 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Forrás és pályázati hiány.  

 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetésében.  
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4/2 

Intézkedés címe: Nemzedékek közötti kapcsolat erősítése 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Nemzedékek közötti kapcsolat hiánya 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

Magány felszámolása, az idősek életminőségének javítása, 

korosztályok párbeszéde. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Olyan programok, események szervezése, amelyen az idősebb és a 

fiatalabb korosztályok együtt, egymással tevékenyen 

együttműködve vesznek részt. 

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár, Edelényi Szociális 

Szolgáltató Központ, köznevelési intézmények, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Évente legalább hat rendezvény. 

Tevékenységek beindításának előkészítése: 2018.12.31. 

Program beindítása: 2019.06.30. 

Program vége: 2022.06.30-ig 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

A programok és résztvevők száma. 

Program ideje alatt. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Anyagi- és humánerőforrás hiánya. 

Pályázaton való részvétel, közösségi szolidaritás 

Szükséges erőforrások 
Pályázati források, intézményi források, humánerőforrás, közösségi 

szolidaritás 
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Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

5/1 

Intézkedés címe: Fogyatékossággal élők részvétele közösségi programokban 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 
Közösségfejlesztő programok hiánya 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

Fogyatékossággal élők vegyenek részt a közösségi életben, 

csökkenjen az elzártság.  

A fogyatékos emberek iránti érdeklődés, elfogadás vagy befogadás 

és figyelem növelése, javítása. 

 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Fogyatékossággal élők tevékeny részvétele a közösségi 

programokban. 

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek 
Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár, Edelényi Fogyatékosok 

Otthona 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Tevékenységek beindításának előkészítése: 2018.12.31. 

Program beindítása: 2019.01.31. 

Program vége: 2022.06.30-ig 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

Fogyatékossággal élők részvételének száma a városi ünnepségeken, 

rendezvényeken. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi forrás hiánya miatt elmaradnak a programok. 

Pályázati forrás felkutatása. 

Szükséges erőforrások Önkormányzat költségvetés, humánerőforrás. 
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5/2 

Intézkedés címe: Akadálymentesítés 

Feltárt probléma 

(kiinduló értékekkel) 

Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való 

hozzáférésnél az akadálymentes környezet hiánya akadályozó 

tényező 

Célok -  

Általános megfogalmazás 

és rövid-, közép- és hosszú 

távú időegységekre 

bontásban 

A közintézmények, közterületek teljes körű akadálymentesítése. 

Tevékenységek 

(a beavatkozás tartalma) 

pontokba szedve 

Akadálymentesítés áttekintése, hiányosságok pótlása 

Résztvevők és 

felelős 
Edelény Város Önkormányzata, polgármester 

Partnerek közintézmények 

Határidő(k) pontokba 

szedve 

Tevékenységek beindításának előkészítése: 2018.12.31. 

Program beindítása projekt, pályázat szerint: 2019.12.31. 

Program vége: 2022.06.30-ig 

Eredményességi mutatók 

és annak dokumentáltsága, 

forrása 

(rövid, közép és 

hosszútávon), valamint 

fenntarthatósága 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javulása. 

Akadálymentesített közintézmények, utak aránya 

Folyamatosan fenntartandó, bővítendő. 

Kockázatok  

és csökkentésük eszközei 

Pénzügyi forráshiány. 

Pályázati forrás bevonása. 

Szükséges erőforrások Önkormányzati költségvetés, pályázati forrás, humánerőforrás. 
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 A B C D E F G H I J 

Intézke- 

dés 

sorszá-

ma 

Az intézkedés címe, 

megnevezése 

A 

helyzetelemzés 

következtetése

iben feltárt 

esélyegyenlő-

ségi probléma 

megnevezése 

Az 

intézkedéssel 

elérni kívánt 

cél 

A célkitűzés 

összhangja 

egyéb 

stratégiai 

dokumentumo

kkal 

Az intézkedés 

tartalma 

Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 

megvalósításá

nak határideje 

Az intézkedés 

eredményesség

ét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 

megvalósításá

hoz szükséges 

erőforrások  

(humán, 

pénzügyi, 

technikai) 

Az intézkedés 

eredményeinek 

fenntartható-

sága 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 Felnőttképzési 

program 

Magas az 

alacsony 

iskolai 

végzettséggel 

rendelkezők 

aránya 

Csökkenteni 

kell a 8 

általános 

iskolai 

végzettséggel 

nem 

rendelkezők 

arányát a 

településen 

Integrált 

Városfejlesz-   

tési Stratégia 

(IVS), 

Gazdasági 

Program, JEP, 

GYEP 

Megvalósítha-

tósági 

tanulmány 
 

Felnőttképzési 

program 

megszervezése 

Polgármester Képzés 

beindítása 

2018. 

szeptemberétől 

Általános 

iskolai 

bizonyítványt 

szerzettek 

száma. 

 

Pályázati 

forrás, 

humánerőfor-

rás 

Folyamatosan 

fenntartandó 

2. A város egyes 

részeinek 

rehabilitációja 

A roma 

népesség 

hátrányos 

helyzete több 

egymással 

szorosan 

összefüggő 

társadalmi, 

gazdasági 

probléma 

eredője 

A városban 

élők komfort 

érzetének, 

életminőségén

ek javítása. 

Gazdasági 

Program, 

Településfej-

lesztési 

Stratégia, IVS, 

JEP, GYEP 

Megvalósítha-

tósági 

tanulmány 

Rossz 

lakáskörülmé-

nyek között 

élők 

életminőségé-

nek javítása, 

lakások 

felújításával, 

új lakásba 

költöztetéssel 

Polgármester Pályázati 

lehetőségek 

szerint 

2022.06.30. 

Felújított 

lakásba 

költözők 

száma 
Pályázati 

forrás, 

önkormányzati 

költségvetés. 

Pályázattól 

függően. 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1. Szakemberek 

foglalkoztatásának 

elősegítése 

Kevés a 

gyógypedagó-

giai 

Javuljon a 

gyógypedagó-

giai ellátás 

Integrált 

Városfejlesz-   

tési Stratégia 

Gyógypedagó-

giai 

végzettséggel 

Polgármester Pályázati 

lehetőségek 

szerint 

Létrejött új 

alkalmazások 

száma 

Pályázati 

forrás, 

önkormányzati 

Pályázattól 

függően. 
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végzettséggel 

rendelkező 

pedagógus az 

intézmények-

ben 

színvonala (IVS), 

Gazdasági 

Program, 

Kazincbarcikai 

Tankerületi 

Központ 

Fejlesztési 

Terv 2018-

2022., JEP, 

GYEP 

Megvalósítha-

tósági 

tanulmány 

rendelkező 

személyek 

alkalmazása 

2022.06.30. költségvetés. 

2. Tanulás, 

szocializáció 

elősegítése 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

gyermekek 

magas aránya 

a településen - 

a tanulók 

iskolai 

teljesítményére 

hatással van 

családjuk 

szociális, 

kulturális és 

gazdasági 

helyzete. 

Csökkenjen a 

szabadidejüket 

céltalanul 

eltöltő fiatalok 

száma, a 

szegregált 

lakókörnye-

zetből fakadó 

hátrány. 

Erősödjön a 

szülők és 

közintézmé-

nyek 

együttműködés

e. 

JEP, GYEP 

Megvalósítha-

tósági 

tanulmány, 

Kazincbarcikai 

Tankerületi 

Központ 

Fejlesztési 

Terv 2018-

2022. 

Közösségi 

Ház,  

Tanoda jellegű 

programok,  

Magán, vagy 

fejlesztőtanár 

alkalmazása,  

Sportnapok 

szervezése,  

Szimfónia – 

zenei fejlesztő 

program,  

Nyári 

napközbeni 

gyermekfog-

lalkozások, 

gyermektá-

borok 

szervezése, 

Nyitott iskola 

Polgármester Pályázati 

lehetőségek 

szerint 

2022.06.30. 

Megvalósult 

programok 

száma, 

résztvevő 

gyermekek 

száma 

Pályázati 

forrás, 

önkormányzati 

költségvetés. 

Pályázattól 

függően. 

III. A nők esélyegyenlősége 

1. Krízisalap Krízishelyzetb

en igénybe 

vehető 

szolgáltatások 

köre szűk. 

Krízishelyzetb

e került nők, 

családok 

részére gyors 

segítségnyújtás 

 

IVS, JEP, 

GYEP 

Megvalósítha-

tósági 

tanulmány 

Pénzbeli, vagy 

természetbeni 

segítségnyújtás 

Polgármester, 

szociális 

intézmény 

vezetője 

Pályázati 

lehetőségtől 

függően 

2022.06.30.-ig 

Beadott 

kérelmek, 

illetve nyújtott 

támogatások 

száma, összege 

 

Önkormányzat 

költségvetéséb

en, pályázati 

forrás igénybe 

vétele, 

humánerőforrá

Pályázattól 

függően. 
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s. 

2. Magányérzet 

csökkentése 

kisgyermekes 

anyák körében 

A magányérzet 

kialakulásával 

az anya 

mentális 

állapotának 

romlása. 

Magányból 

való 

kiszakadás 

elősegítése. 

Szülők és 

közintézmé-

nyek 

együttműködés

ének erősítése. 

JEP, GYEP 

Megvalósítha-

tósági 

tanulmány 

Közösségi 

Ház, Biztos 

Kezdet Ház, 

rendszeres 

közösségi 

foglalkozások 

szervezése. 

Polgármester, 

szociális 

intézményveze

tője 

Pályázati 

kiírástól, 

lehetőségtől 

függően., 

2022.06.30.ig 

kéthavonta 

legalább egy 

program 

megvalósítása. 

Résztvevők, 

programok 

száma. 

Program ideje 

alatt 

2022.06.30.-ig 

Pályázati 

forrás, 

önkormányzati 

költségvetés 

Pályázat 

megvalósításá

nak időtartama 

alatt, illetve 

folyamatosan 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1. 55 év fölötti, tartós 

munkanélküliek 

hatékony bevonása 

a 

közfoglalkoztatásba 

Növekszik 55 

év fölötti tartós 

munkanélkülie

k aránya 

Közfoglalkozt

atás 

rendszerének 

fenntartása.  

A 

foglalkoztatás 

biztosítása. 

Munkanélkü-

liek számának 

csökkentése.  

IVS, GYEP 

Megvalósítha-

tósági 

tanulmány 

Legalább 

évente egy 6 

vagy 8 órás 

foglalkoztatási 

program.  

Pályázat 

benyújtása a 

Foglalkoztatási 

Osztályhoz. 

 

Polgármester Pályázati 

kiírástól, 

lehetőségtől 

függően 

évente egyszer 

2020.12.31.-ig 

legalább kettő 

program 

megvalósítása 

Beadott 

pályázatok 

száma. A 

közfoglalkozta

tásba bevont 

személyek 

száma. 

Pályázati 

forrás, 

önkormányzati 

költségvetés 

Folyamatosan, 

minden évben 

2. Nemzedékek 

közötti kapcsolat 

erősítése 

Nemzedékek 

közötti 

kapcsolat 

hiánya 

Magány 

felszámolása, 

az idősek 

életminőségén

ek javítása, 

korosztályok 

párbeszéde. 

Gazdasági 

Program, 

GYEP 

Megvalósítha-

tósági 

tanulmány, 

JEP 

Olyan 

programok, 

események 

szervezése, 

amelyen az 

idősebb és a 

fiatalabb 

korosztályok 

együtt, 

egymással 

tevékenyen 

együttműködv

e vesznek 

részt. 

Polgármester, 

szociális 

intézményveze

tője,  

Pályázati 

kiírástól, 

lehetőségtől 

függően 

2022.06.30.ig 

évente 

legalább hat 

rendezvény 

A programok 

és résztvevők 

száma. 

 

Pályázati 

források, 

intézményi 

források, 

humánerőforrá

s, közösségi 

szolidaritás 

Pályázat 

megvalósításá

nak időtartama 

alatt, 

2022.06.30.-ig 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1. Fogyatékossággal 

élők részvétele 

közösségi 

Közösségfej-

lesztő 

programok 

Fogyatékosság

gal élők 

vegyenek részt 

IVS, 

Gazdasági 

Program, 

Fogyatékosság

gal élők 

tevékeny 

Polgármester, 

művelődési 

központ 

2020.12.31., 

évente 

legalább egy 

Fogyatékosság

gal élők 

részvétele a 

Önkormányzat 

költségvetés, 

humánerőfor-

Folyamatosan 
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programokban hiánya a közösségi 

életben, 

csökkenjen az 

elzártság.  

A fogyatékos 

emberek iránti 

érdeklődés, 

elfogadás vagy 

befogadás és 

figyelem 

növelése, 

javítása. 

 

GYEP 

Megvalósítha-

tósági 

tanulmány, 

JEP 

részvétele a 

közösségi 

programokban. 

vezetője rendezvény városi 

ünnepségeken, 

rendezvénye-

ken. 

rás. 

2. Akadálymentesítés Közszolgáltatá

sokhoz, 

kulturális és 

sportprogramo

khoz való 

hozzáférés 

lehetőségei, az 

akadálymentes 

környezet 

aránya nem 

100 %-os. 

Közintézmény

ek, 

közterületek 

teljes 

akadálymente-

sítése. 

IVS, 

Gazdasági 

Program,  

Akadálymente

sítés 

áttekintése, 

hiányosságok 

pótlása. 

Polgármester 2022.06.30. 

illetve 

folyamatosan 

A 

közszolgálta-

tásokhoz való 

hozzáférés 

javulása. 

Akadálymen-

tesített 

közintézmé-

nyek, utak 

aránya 

Folyamatosan 

fenntartandó, 

bővítendő. 

Önkormány-

zati 

költségvetés, 

pályázati 

forrás, 

humánerő-

forrás. 

Folyamatosan 
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3. Megvalósítás 

A megvalósítás előkészítése 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 

során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 

elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési 

Tervében szereplővállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket 

és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

A megvalósítás folyamata 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP 

Fórumot hozunk létre, amiben a fenntartó képviselői, felelősei mellett az érintett önkormányzati 

intézmények képviselői, valamint a bevont partnerek képviselői vesznek részt. 

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e 

a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 

meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti 

felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 
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A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve 

újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

Monitoring és visszacsatolás 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, 

illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

Nyilvánosság 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 

összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 

elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 

intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 

honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 

intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

Kötelezettségek és felelősség 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  
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o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 

intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 

toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 

megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 

azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 

szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, 

annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 

működtetése.) 

00000000000000000000000000000000000000 célok megvalósításához. 

 

4. Elfogadás módja és dátuma 

 

I. Edelény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája 

megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe 

beépítettük. 

 

II. Ezt követően Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és …/2018. (……)  határozatával 

elfogadta. 

 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

…………………………………    …………………………………    

     jegyző            polgármester   
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Edelény Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni. 

 

 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 
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Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 

Edelény, 2018. ………………………        

  

P.H. 

 

          Partner aláírás 
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HEP elkészítési jegyzék
2

 

NÉV
3
 HEP részei

4
 Aláírás

5
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ 

Edelényi Tagintézménye 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Borsodi Általános Iskola R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Szent Miklós Görögkatolikus Általános 

Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti 

Iskola 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Szent János Görögkatolikus 

Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Edelényi Művelődési Központ, 

Könyvtár és Közérdekű Muzeális 

Kiállítóhely 

R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

Edelényi Cigány Nemzetiségi 

Önkormányzat 
R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E R É T E  

                                                 
2
Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt 

dokumentum 
3
 A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.  

4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, 

támogatta, ellenezte.  
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte. 
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban. 
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6./ Napirendi pont tárgya: 
 

Az Edelény külterület 06/22 hrsz-ú meddőhányó értékesítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 159./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Fischer Ferdinánd képviselő a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét. 
 
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
135/2018.(XI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Az Edelény külterület 06/22 hrsz-ú meddő 
hányóértékesítéséről 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
az Edelény külterület 06/22 hrsz-ú meddő hányó értékesítéséről 
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Barcika 
PH IN-KÖZ Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Ker. és Szolg. Kft.  
(ügyvezetője: Pásztor László) által elkészített szakvéleményben 
szereplő 4.570.000,-Ft vételáron értékesítiaz1/1arányú 
tulajdonát – üzleti vagyon részét - képező, Edelénykülterület 
06/22 helyrajzi számú,14.2926 ha területű, „meddőhányó” 
megnevezésű ingatlant a Fedrid Építőipari és Kereskedelmi 
Kft. (székhely: 3780 Edelény, Tompa Mihány út 2/A., adószám: 
14939772-2-05, képviseli: Fischer Ferdinánd ügyvezető) 
részére. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés tartalmának teljes körű meghatározására, és 
aláírására. 

Határidő: szerződéskötés: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd 
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
A Polgármester jutalmazásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 160./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban 
nem kíván részt venni. 
Ezt követően a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a határozati javaslat elfogadását  
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 9 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 9 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, (Molnár Oszkár polgármester a 
szavazásban nem vett részt)  majd meghozta az alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
136/2018.(XI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Polgármester jutalmazásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/H.§-a alapján - Molnár Oszkár polgármestert a 2018-as 
évben végzett kiemelkedő munkájáért kéthavi illetményének 
megfelelő összegű jutalomban részesíti a 2018. évi 
költségvetés terhére. 
 
Határidő: 2018.11.30. 
Felelős:  jegyző, alpolgármester 
Értesül:  polgármester, pénzügyi osztály 
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8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető fejlesztési célú kölcsön felvételéhez 
szükséges döntések meghozataláról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 161./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
137/2018.(XI.22.)   H A T Á R O Z A T A 

 

Tárgy: Kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető fejlesztési célú kölcsön 
felvételéhez szükséges döntések meghozataláról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kormányzati 
hozzájárulás nélkül felvehető fejlesztési célú kölcsön felvételéhez szükséges 
döntések meghozataláról szóló előterjesztést és a következő döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-

testület) kinyilvánítja azon szándékát, hogy kormányzati hozzájáruláshoz nem 
kötött kölcsönszerződést kíván kötni a Korona Takarék Takarékszövetkezettel 
az alábbi fejlesztési célok megvalósítására: 

Fejlesztési cél 
Kölcsön összege 

(millió forint) 

a) Településrendezési terv (részszámla kiegyenlítéséhez) 2 

b) Lakásgazdálkodási cél 
8 

Összesen: 10 

2. Képviselő-testület nyilatkozza, hogy az 1. pontban szereplő hitelhez a 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (3) 
bekezdés cc) pontjában foglaltak alapján a Kormány hozzájárulása nem 
szükséges. 
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3. Az 1. pontban szereplő fejlesztési célok részletesen az alábbiak: 

a) Edelény Város új településfejlesztési koncepciójának és településrendezési 
eszközeinek elkészítése és dokumentálása céljából a La Urbe Építésziroda 
Kft-vel 2018. május 2-án megkötött tervezési szerződés alapján fizetendő 
7.700 e Ft + ÁFA összegből 2.000 e Ft fejlesztési célú hitelből kerül 
kiegyenlítésre. 

b) Lakásgazdálkodási cél Képviselő-testületi határozatok alapján: 

- 118/2018. (X. 09.) határozat Edelény 492/1 hrsz-ú, Arany János út 2. 

szám alatti lakóház megvásárlásáról 3.000 e Ft, 

- 126/2018. (X. 30.) határozat Edelény belterület 655/11 hrsz. alatti 

ingatlan megvásárlásáról 1.500 e Ft 

- 128/2018. (X. 30.) határozat Edelény, Antal György út 24. szám alatti 

ingatlan 3/6 arányú tulajdoni hányadának megvásárlásáról 3.500 e Ft. 

4. Képviselő-testület az 1. pont szerinti kölcsönfelvétel fedezeteként az alábbi 
ingatlant ajánlja fel: Edelény belterület 865 hrsz., természetben a 3780 
Edelény, Hősök tere 1/A. szám alatti „kivett áruház” megnevezésű (Mozi 
Diszkont) ingatlan, melynek forgalmi értéke a Barcika PH IN-KÖZ Kft. által 
2018. július 30. napján készített szakvélemény alapján 92.360.000 forint, míg 
hitelfedezeti értéke 73.880.000 forint. 

5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Korona 
Takarékszövetkezet által kért, a kölcsönnyújtásról szóló döntés 
meghozatalához szükséges információkat, dokumentumokat teljes körűen 
rendelkezésre bocsássa. 

6. Képviselő-testület pozitív bírálat esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
kölcsönszerződést a Korona Takarék Takarékszövetkezet által megküldött 
indikatív ajánlatban szereplő paraméterekkel aláírja. 

7. Felkéri a jegyzőt, hogy a Korona Takarék Takarékszövetkezet által kért 
fejlesztési cél igazolására vonatkozó nyilatkozatát a képviselő-testületi 
döntések alapkán adja ki. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31. 
Felelős:   polgármester 
Értesül:  osztályok, Takarékszövetkezet 

 

 

Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt – 
megköszönte a képviselő-testület tagjainak a megjelenését, és az ülést bezárta. 
 

K.m.f. 
 
 
 

            Molnár Oszkár           Dr.Vártás József  
            polgármester                  jegyző 


