EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELİ-TESTÜLETE
2010. február 15-én megtartott ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzıkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT
1./ Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított
2/2009. (II.13.) számú rendelet módosítására.
2./ Javaslat Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapítására.
3./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2009. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekrıl.
4./ Bizottságok 2010. évi munkatervének ismertetése.
5./ A 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról.
6./ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére
irányuló Társulási Megállapodás, valamint az Alapító Okirat módosítása.
7./ A Városi Oktatási Központ Intézményi Minıségirányítás Programjának
2008/2009. tanévben történı végrehajtásának értékelésérıl szóló beszámoló.
8./ Városi Oktatási Központ Intézményi Minıségirányítási Programjának módosítása.
9./ Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyása.
10./ „Edelény Város Önkormányzatának Esélyegyenlıségi Programja” teljesítésének
felülvizsgálata és az „Esélyegyenlıségi Program” módosítása.
11./ ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú, Városi Oktatási Központ Nefelejcs úti óvoda
rekonstrukciója, akadálymentesítése címő pályázat benyújtása.
12./ ÉMOP-4.2.1/C kódszámú, Városi Oktatási Központ Mátyás király úti óvoda
bölcsıdei csoport kapacitásnövelése épület felújítással címő pályázat
benyújtása.
13./ ÉMOP2009-3.1.2/D.2 kódszámú Edelény belvárosi győjtıút szélesítése,
korszerősítése, fejlesztése címő pályázat benyújtása.

14./ Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása.
15./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft javadalmazási Szabályzatának
elfogadásáról.
16./ Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére.
17./ Kistérségi közmunkaprogramban való részvétel.
18./ Roma közmunkaprogramban való részvétel.
19./ A Polgármester szabadságának kiadásáról.
Zárt ülés:
20./ Tóth Bálint Attila magánvállalkozó ingatlanvásárlási kérelme.
21./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.

E d e l é n y, 2010. február 15.

Dr.Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı
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JEGYZİKÖNYV

Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február
15-én megtartott ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Bartók Jánosné,
Borza Bertalan, Csabai Gyula, Dr.Daher Pierre, Hernádi Attiláné,
Görgei Gyula, Kiss András, Lázár István, Magyar Árpádné,
Molnár Zoltán, Nagy Béláné, Németh András alpolgármester,
Szatmáriné Molnár Éva, Varga Ferenc ,Vattay Béla, Vágó Tibor
képviselık

Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetıje
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális
Osztály, Okmányiroda vezetıje
Farkas László osztályvezetı
Kristóf Jánosné könyvvizsgáló
Polgármester köszönti a testületi ülésen résztvevıket, majd megállapítja, hogy a
képviselı-testület határozatképes, mivel a 18 fıs testület teljes létszámmal jelen van.
Megkérdezi, hogy napirend elıtt kíván-e valaki szólni.
Szatmáriné Molnár Éva képviselı bejelenti, hogy 2010. február 14-én megalakult a
FIDESZ-frakció, melyet írásban is leadtak jegyzı úrnak.
Polgármester a frakció megalakulásáról megkapta az értesítést, melyben
Szatmáriné Molnár Éva képviselı szerepel, mint frakcióvezetı, - ehhez gratulált.
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke arról tájékoztatja a
képviselı-testület, hogy valamennyi képviselı részérıl leadásra kerültek a
vagyonnyilatkozatok.
Hernádi Attiláné képviselı elmondja, hogy 2010. február 8-án érkezett Edelény
város címzetes fıjegyzıjétıl egy értesítés, miszerint soron kívüli, szabályszerőségi
ellenırzésre kerül sor a megadott tárgyban. Véleménye szerint soron kívüli
ellenırzésre csak az éves terv véleményezésére megjelölt határidı, szeptember 30.
után bekövetkezett, vagy tudomásra jutott események jövıbeni kihatásokról lehet.
Kéri a jegyzı urat, tájékoztassa arról, hogy mi indokolja hirtelenjében az Edelényi
Városi Önkormányzat költségvetési szerveinek többségénél a soron kívüli idıkeret
terhére elrendelt nagy mennyiségő ellenırzést. Biztosítva van-e a megfelelı soron
kívüli ellenırzési idı és költségvetési forrás, illetve más önkormányzatok tervszerő
ellenırzése nem szenved-e csorbát? Hogyan kerül biztosításra az ellenırzés alatt és
után a megfelelı adatvédelem, hogy az adatokkal való visszaélés megakadályozása
biztosítva legyen. Köszönettel venné, ha a munkaszervezet vezetıjének kockázatelemzést tartalmazó, a soron kívüli ellenırzés végrehajtásához történı
hozzájárulását megküldené számára, vagy ha ez nem áll a rendelkezésére, akkor a
soron kívüli ellenırzés elrendelésérıl szóló indokolt határozatát kéri.

3

2
Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı a kérdésére válaszolva elmondja, hogy az
önkormányzati törvényben biztosított lehetıséggel szeretne élni, amely szerint 15
napon belül írásban fog válaszolni, tekintettel arra, hogy a kérdések meglehetısen
összetettek voltak, ezért korrekt, alapos választ szeretne adni.
Polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az elfogadott éves
munkatervben a mai napirendi pontok között szerepel a Mővelıdési Központ,
Könyvtár és Múzeum munkájáról szóló beszámoló, valamint a 2010. évi
munkatervének jóváhagyása, amit a képviselı-testület most nem tárgyal, mert az
intézmény vezetıjét két hete baleset érte, nyílt törést szenvedett, több órás mőtétet
hajtottak végre rajta, és feltehetıen sokáig mozgásképtelen lesz. Természetes
felgyógyulását követıen napirendre fogják venni a két elıterjesztést.
Ezt követıen ismerteti az ülés napirendi pontjait. Az ülés elıtt kiosztásra került a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleménye a 2010. évi költségvetéshez, illetve a
könyvvizsgálói jelentés. A 26./ sorszám alatt szereplı, a szavazatszámláló
bizottságok tagjainak megválasztásáról szóló elıterjesztéshez szintén kiosztásra
került a módosító javaslat.
Ezt követıen megkérdezi, hogy a képviselı-testület tagjai részérıl az ülés napirendi
pontjaival kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
Képviselı-testület tagjai részérıl az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselı-testület az ülés napirendi pontjait 18 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbiak szerint fogadta el:
1./ Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított
2/2009. (II.13.) számú rendelet módosítására.
Elıadó: polgármester
2./ Javaslat Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
megállapítására.
Elıadó: polgármester
3./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2009. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekrıl.
Elıadó: polgármester
4./ Bizottságok 2010. évi munkatervének ismertetése.
Elıadók: bizottságok elnökei
5./ A 2010. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról.
Elıadó: polgármester
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6./ Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére
irányuló Társulási Megállapodás, valamint az Alapító Okirat módosítása.
Elıadó: polgármester
7./ A Városi Oktatási Központ Intézményi Minıségirányítás Programjának
2008/2009. tanévben történı végrehajtásának értékelésérıl szóló beszámoló.
Elıadó: polgármester
8./ Városi Oktatási Központ Intézményi Minıségirányítási Programjának módosítása.
Elıadó: polgármester
9./ Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyása.
Elıadó: polgármester
10./ „Edelény Város Önkormányzatának Esélyegyenlıségi Programja” teljesítésének
felülvizsgálata és az „Esélyegyenlıségi Program” módosítása.
Elıadó: polgármester
11./ ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú, Városi Oktatási Központ Nefelejcs úti óvoda
rekonstrukciója, akadálymentesítése címő pályázat benyújtása.
Elıadó: polgármester
12./ ÉMOP-4.2.1/C kódszámú, Városi Oktatási Központ Mátyás király úti Óvoda
bölcsıdei csoport kapacitásnövelése épület felújítással címő pályázat
benyújtása.
Elıadó: polgármester
13./ ÉMOP2009-3.1.2/D.2 kódszámú Edelény belvárosi győjtıút szélesítése,
korszerősítése, fejlesztése címő pályázat benyújtása.
Elıadó: polgármester
14./ Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása.
Elıadó: polgármester
15./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft javadalmazási Szabályzatának
elfogadásáról.
Elıadó: polgármester
16./ Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére.
Elıadó: polgármester
17./ Kistérségi közmunkaprogramban való részvétel.
Elıadó: polgármester
18./ Roma közmunkaprogramban való részvétel.
Elıadó: polgármester
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19./ A Polgármester szabadságának kiadásáról.
Elıadó: polgármester
Zárt ülés:
20./ Tóth Bálint Attila magánvállalkozó ingatlanvásárlási kérelme.
Elıadó: polgármester
21./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása.
Elıadó: jegyzı

1./ Napirendi pont tárgya:
Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított
2/2009. (II.13.) számú rendelet módosítására.
Elıadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi 7./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Varga Ferenc képviselı elmondja, hogy a 2. számú mellékletben szerepel a
személyi juttatások rovatban, hogy 2009. november 26-án 1.461.863,- eFt-tal
fogadták el a költségvetés módosítását, majd ez a szám 2009. december 31-én
1.481.835,- Ft-ra módosult, azaz 20 millió forinttal több lett. Kérdése, hogy mi
indokolta a 20 millió forinttal történı növekedést?
Száz Attiláné osztályvezetı elmondja, hogy a szöveges indokolásban szerepel,
hogy a közcélú foglalkoztatások mindig a negyedéves tényleges teljesítés alapján
kerülnek rendezésre. Elég jelentıs számú a közcélú foglalkoztatás állománya,
havonta 130 – 180 fıt foglalkoztatnak, ezen kívül van egy un. foglalkoztatási
paktumos pályázat, amelynek szintén van bér része. Ebben szerepel továbbá a
közalkalmazottak és köztisztviselık kereset-kiegészítése, amit az elızı évben
minden hónapban központosított keretbıl kaptak meg. A kincstár adatai alapján
ezekkel is módosult a tényleges kifizetés. Ezen kívül mév van egy pályázata a
Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeumnak, ami szintén tartalmaz
bérelıirányzatot. Ezek természetesen csak elıirányzatok, de a közcélú, közhasznú
foglalkoztatásnál a tényleges felhasználás az eltelt negyedévnek a felhasználása
alapján ilyenkor kerül rendezésre.
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét
ismertetve elmondja, hogy a rendelet-tervezet a 2009. évet érintı intézmények
elıirányzat-változásait, a kereset-kiegészítéseket, az átadott támogatások
elıirányzatait, illetve a pályázati pénzeszközöket tartalmazza, ez épül be a rendeletmódosításba.
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
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Oktatási-Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális-Egészségügyi
és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a rendelet-tervezetet 13 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
3/2010. (II.22.) számú

RENDELETE
az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított
2/2009. (II.13.) számú rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében, az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. § (1)
bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008.
évi CII. tv. önkormányzatokra vonatkozó része alapján a következı rendeletet
alkotja:
1.§
Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló, többször módosított 2/2009.
(II.13.) számú rendelet (továbbiakban: R) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következı
rendelkezés lép:
„3.§
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
a.) bevételi fıösszegét

4.151.698 eFt-ban

b.) kiadási fıösszegét

4.131.434 e Ft-ban

c.) finanszírozási célú bevételei és kiadásai egyenlegét
melybıl a mőködési forráshiányát

20.264 e Ft-ban
0 e Ft-ban

állapítja meg.
A kiadási elıirányzaton belül:
a mőködési célú kiadást
- személyi juttatásokat
- munkaadókat terhelı járulékokat
- dologi kiadásokat

3.414.175 e Ft-ban
1.481.835 e Ft-ban
439.152 e Ft-ban
1.123.599 e Ft-ban
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- ellátottak pénzbeni juttatását
- speciális célú támogatásokat
felhalmozási célú kiadásokat
- felújítási kiadásokat
- beruházási kiadásokat
- egyéb felhalmozási kiadásokat
tartalékot

328.370 e Ft-ban
41.219 e Ft-ban
234.964 e Ft-ban
89.464 e Ft-ban
106.688 e Ft-ban
38.812 e Ft-ban
482.295 e Ft-ban

költségvetési létszámkeretet a 9.sz. melléklet szerint 758 fıben állapítja meg.”
(1) A R. 3.§ (2) bekezdésével elfogadott 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 1.
számú melléklete lép.
(2) A R. 3.§ (3) bekezdésével elfogadott 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2.
számú melléklete lép.
(3) A R. 3.§ (4) bekezdésével elfogadott 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3.
számú melléklete lép.
(4) A R. 3.§ (5) bekezdésével elfogadott 5/b. sz. melléklete helyébe e rendelet 4/b.
számú melléklete lép.
(5) A R. 3.§ (6) bekezdésével elfogadott 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4.
számú melléklete lép.
(6) A R. 3.§ (7) bekezdésével elfogadott 5/a. sz. melléklete helyébe e rendelet 4/a.
számú melléklete lép.
(7) A R. 3.§ (8) bekezdésével elfogadott 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 5.
számú melléklete lép.
(8) A R. 3.§ (9) bekezdésével elfogadott 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 6.
számú melléklete lép.
(9) A R. 3.§ (11) bekezdésével elfogadott 11. sz. melléklete helyébe e rendelet 7.
számú melléklete lép.
2.§
4
(1) A R. 4.§-a helyébe a következı rendelkezés lép:
„4.§
Általános és céltartalék
(1) A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.538 e Ft-ban
hagyja jóvá.
(2) A Képviselı-testület a céltartalék összegét 471.757 e Ft-ban a 8. sz.
melléklet szerint fogadja el.”
3. §

A R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 10. sz. melléklete lép.
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4. §
Záró rendelkezések
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg a 10/2009. (IX.16.) számú rendelet
2. § (10) bekezdés és a 15/2009. (IX.26.) számú rendelet 2.§ és 3.§ hatályát
veszti.

Dr. Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı

Molnár Oszkár
polgármester
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4 151 698 Költségvetési kiadások összesen
37 530 IX.Finanszírozási kiadások
hosszú lejárarú hitel, kötvény visszafiz
rövid lejáratú hitel visszafizetése
37 530
tartós hitelviszonyt megtestesítı értékp.kiad.
forgat.célú hitelv.megtestesítı értékp.kiad.
37 530 Finanszírozási célú kiadások összesen
4 189 228 ÖSSZES KIADÁS

Költségvetési bevételek összesen

X. Finanszírozási célú bevételek
hosszú lejárarú hitel, kötvény
rövid lejáratú hitel (forráshiány)
tartós hitelv.megtestesítı értékp.bevételei
forgat.célú hitelv.megtestesítı értékp.bev.
Finanszírozási célú bevételek összesen
ÖSSZES BEVÉTEL

I. Mőködési kiadások
II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata
III. Felújítás
IV.Beruházási kiadások
V.Felhalmozási támog.értékő kiad.
VI. Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.c.
VII.Kölcsön nyujtása
VIII. Tartalékok
céltartalék
általános tartalék

Megnevezés

288 324
120 354
546 730
1 401 547
1 256 451
60 148
24 752
11 714
323
501 503

3/2010. (II.22)
önk.rend.

FELHASZNÁLÁS

I. Intézményi mőködési bevételek
II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
III.Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
IV.Önkormányzat költségvetési támogatása
V.Támogatásértékő bevételek
ebbıl: EU kv-bıl
VI.Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszk.
VII.Elızı évi elıirányzat maradv., pénzm.átv.
VIII.Támogatási kölcsönök visszatérülése
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek

Megnevezés

FORRÁS

Edelény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési mérlege

2. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

1. sz. melléklet

57 794
4 189 228

57 794
57 794

4 131 434

482 295
471 757
10 538

3 414 175
31 384
89 464
106 688
409
7 019

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Adatok: eFt-ban!

2.sz.melléklet

3. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:
I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege
2009. év
Adatok e Ft-ban
Bevétel

Kiadás

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Megnevezés

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Megnevezés

Intézményi mőködési bevétel

267004 Személyi juttatások

Ök. sajátos mőköd. bevételei

546730 Munkaadókat terhelı járulék

Önkormányzat költségv.támogatása
Támogatásértékő mők.bevétel
ebbıl: EU kv-bıl
Elızı évi pénzmaradv.átvétel
Mőköd.célú pe.átvét.áh-on kívülrıl

1322299 Dologi és egyéb folyókiadás
1209549 Támogatás értékő mük.c.kiadás
21058 Elızı évi pénzmaradv.átadás

439152
1105166
10991
9662
20566

11305 Áh-on kivőlre pe.átadás
7704 Szociálpol.,ellát.juttatás

Támogatási kölcsönök visszatérítése
Pénzforgalom nélküli bevétel

1481835

328370

Mők. célú kölcsön nyújt. törlesztés
35889 Rövid lej.hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok

16431

Mőköd.célú kvi.bevételek össz:
Finansz.célú mőköd.bevételek

3400480 Mők.célú kvi.kiadások össz:
Finansz.célú mőköd.kiadások

3412173

Összes mőködési bevétel

3400480 Összes mőködési kiadás

3412173

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevétel

Megnevezés
Felhalm.és tıkejell.bevételek

Kiadás

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Megnevezés

120354 Felujitás

Befekt.pü.eszköz kamata

Beruházási kiadások

Ök.sajátos bevételei (felhalm.)

79248 Elızı évi pénzmaradv.átad.

Támogatásértékő felh.bevétel

46902 Áh-on kívülre végl.átadás
409 Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.

Felh.pe.átvétel áh-on kivülrıl

17048 Hosszú lejáratú hitel kamata

Értékesit. tárgyi eszk.ÁFÁ-ja
Fejleszt.célú kölcs.visszatérülés

409
7019

39090 Felhalm.célú kölcs.törleszt.

Elızı évi pénzmaradv.átvétel
Felhalmozási ÁFA visszatérülése

89464
106688

Felhalm.és tám.értékő kiad.

Önkormányzat költségv.támogatása
ebbıl: EU kv-bıl

3/2010. (II.22)
önk.rend.

2833 Fejlesztési célú tartalék

18433
31384
465864

18487
323

Fejl.célú elızı évi pénzmaradvány

465614

Felh. célú kvi.bev.összesen
Finanszírozási célú bevételek

751218 Felh. célú kvi.kiad.össz:
37530 Finanszírozási célú kiadások

719261
57794

Összes felhalm.bevétel

788748 Összes felhalmoz.kiadás

777055

4151698 KVI KIADÁS ÖSSZESEN:

4131434

KVI. BEVÉTEL ÖSSZESEN:
FINANSZIROZ. CÉLÚ BEV.
ÖSSZES BEVÉTEL

37530 FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD.
4189228 ÖSSZES KIADÁS

11

57794
4189228

3. sz. melléklet
4. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:
Edelény Város Önkormányzata 2009. évi bevételei

Cím
Megnevezés
1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel
Egyéb saját bevétel
ÁFA bevételek,- visszatérülések
Hozam és kamatbevételek
Intézményi mőködési bevételek összesen
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Önkormányzati lakások értékesítése
Ingatlanok értékesítés
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl származó bev.
Osztalék, hozam bevétele
Üzemeltetésbıl származó bevétel
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen
Iparőzési adó
Pótlékok, bírságok
SZJA
Gépjármőadó
Környezetvédelmi birság
Talajterhelési díj
Egyéb sajátos bevételek
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen
Normatív állami hozzájárulás
Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levı önkorm. támog.
Mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása
Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz
Központosított elıirányzatok
Címzett, céltámogatás, CÉDE, TEKI
A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám.
Egyéb központi támogatás
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen
Támogatásértékő mőködési bevételek
ebbıl: EU költségvetésbıl
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
ebbıl: EU költségvetésbıl
Támogatásértékő bevételek összesen:
Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülrıl
Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök összesen
Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átvét.,kieg.,visszatér.
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Polgármesteri Hivatal bevétele összesen:
2-5. Intézményi mőködési bevételek
Felhalmozási, tıkejellegő bevételek
Támogatásértékő mőködési bevételek
ebbıl: EU költségvetésbıl
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
ebbıl: EU költségvetésbıl
Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülrıl
Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átvétele
Pénzforgalom nélküli bevételek
Intézmények bevételei összesen:
Önkormányzat költségvetési bevétele összesen
Finanszírozási célú bevételek
ebbıl: hosszú lejáratú hitel, kötvény
rövid lejáratú hitel (forráshiány)
tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei
ÖSSZES BEVÉTEL
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1/2. oldal
adatok e Ft-ban
3/2010. (II.22)
önk.rend.
3 469
53 092
41 960
3 208
101 729

68 000
8 000
28 000
4 167
108 167
95 000
2 160
394 970
46 000
100
4 800
3 700
546 730
821 982
56 143
2 168
373 742
124 546
22 966

1 401 547
191 289
13 124
44 487
38 610
235 776
5 669
17 048
22 717
9 828
323
487 811
2 914 628
197 861
921
1 017 851
7 934
2 824
480
2 035
1 886
13 692
1 237 070
4 151 698
37 530

37 530
4 189 228

3. sz. melléklet
4. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

2/2. oldal

Edelény Város Önkormányzat 2009. évi kiadásai
Adatok e Ft-ban

Cím

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Mőködési célú célú támogatásértékő kiadások
Államháztartáson kívülre végleges mők.pénzeszk.átadások
Szocálpolitikai ellátások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Mőködési kiadások összesen
Felujitás
Beruházási kiadások
Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad.
Lakástámogatás
Felhalmozási és tıkejellegő kiadások

3/2010. (II.22)
önk.rend.
1 481 835
439 152
1 089 889
65 094
20 653
20 566
328 250
120
3 445 559
89 464
106 688
409
5 419
1 600
203 580

Kölcsönök nyujtása
- mőködési
- felhalmozási
6.
7.

Általános tartalék
Céltartalék
Tartalék összesen

10 538
471 757
482 295

Önkormányzat költségvetési kiadása összesen
9.

Finanszirozási célú kiadások
- hosszú lejáratú hitel, kötvény törlesztése
- rövid lejáratú hitelek
- tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kiadásai
- forgatási célú hitelv. megtestesítı értékpapírok kiadásai
ÖSSZES KIADÁS
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4 131 434
57 794
57 794

4 189 228

14

Városi Oktatási Központ

Szociális Szolg.Központ

Mőv.Közp.,Könyvt. Sz.Á.Múzeum

Koch R.Kórház és Rendelıintézet

3.

4.

5.

Hitel,kötvény kamata

8.

9.

Céltartalék

7.

ÖSSZES KIADÁS

Finanszírozási kiadások

Költségv.kiad.összesen

Általános tartalék

6.

Kiadás összesen

Polgármesteri Hiv.

2.

INTÉZMÉNY

1.

CÍM /
ALCÍM

1481835

1481835

1481835

430802

41018

126161

520392

439152

439152

439152

136309

12609

38236

158000

93998

3/2010. (II.22)
önk.rend.

3/2010. (II.22)
önk.rend.

363462

Munkaadót
terhelı
járulékok

Személyi
juttatás

1123599

1123599

1123599

502657

46314

87714

204709

282205

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Dologi és
egyéb folyó
kiadások

41219

41219

41219

154

11291

29774

3/2010. (II.22)
önk.rend.

328370

328370

328370

120

328250

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Támogat.
ért.kiadás, Szociálpolitikai
pénzeszk.
ellátások,
átadás, egyéb
egyéb
tám.
juttatások

Mőködési kiadás

3430606

3430606

5893

10538

3414175

1069768

100095

263522

883101

1097689

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Mőködési
kiadás
összesen

Adatok: eFt-ban!

89 464

89 464

89 464

1 935

407

87 122

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Felújítás

106 688

106 688

106 688

325

3 296

2 242

1 344

99 481

3/2010. (II.22)
önk.rend.

7 428

7 428

7 428

7 428

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Támogat.
ért.kiadás,
végleges
pénzeszk.
átadás

Felhalmozási kiadás

Beruházás

Edelény Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadási elıirányzatai

5. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

4 .sz.melléklet

758 622

57 794

700 828

31 384

465 864

203 580

325

5 231

2 242

1 751

194 031

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Felhalm. és
tıkejell. kiad
össz.

4 189 228

57 794

4 131 434

31 384

471 757

10 538

3 617 755

1 070 093

105 326

265 764

884 852

1 291 720

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Összesen

Adatok: eFt-ban!
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INTÉZMÉNY

Máltai Szeretetszolg.tám.

Egyházak támogatása

Polgárırség támogatása

Borsod Volán támog.

1/10.

1/11.

1/12.

1/13.

Kiadás összesen

Otthonteremtési támogatás

EVTTE támogatás

1/9.

Sajó-menti Szakképz.Társ.

BTE támogatás

1/8.

1/17.

EVSE sporttámogatás

1/7.

1/16.

Kistérségi közmunkapr.

1/6.

Rendırség támogatása

Bursa támogatás

1/5.

KFT részére átadás

Szociálpolitikai kiadások

1/4.

1/14.

Kisebbségi önkorm.mők.

1/3.

1/15.

Kistérségi Hivatal mők.

Gyermektartási díj megelıleg.

Közcélú foglalkoztatás

363462

35685

93998

5631

10323

1620

282205

780

29774

174

9502

200

749

300

1400

100

100

3000

500

300

1900

30

8422

328250

328250

1097689

0

174

9502

200

749

300

1400

100

100

3000

500

300

1900

333881

810

54490

1620

157988

0

18433

60984

3000

1444

16756

153753

276305

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Elsı lakáshoz jutók tám.

60

3/2010. (II.22)
önk.rend.

0

18433

Ért.tárgyi eszk. ÁFA befiz.

1477

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Mőködési
kiadás
összesen

Felhalm.célú kiadások

60984

Továbbszáml.szolgált.

23258

5046

3000

134730

74143
118315

Külföldi kapcsolat

2712

8233

43841

3/2010. (II.22)
önk.rend.

1444

8998

25728

158321

3/2010. (II.22)
önk.rend.

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Vagyonbiztosítás

Állom.nem tartozók

Önkormányzat mők.kiad.

Polg. Hiv. mőköd.

1/2.

1/1.

CÍM /
ALCÍM

Munkaadót
terhelı
járulékok

Személyi
juttatás

Mőködési kiadás
Támogat.
ért.kiadás, Szociálpolitikai
ellátások,
Dologi és
pénzeszk.
egyéb
egyéb folyó átadás, egyéb
juttatások
kiadások
tám.
Felújítás

87122

87 122

3/2010. (II.22)
önk.rend.

99481

99 481

3/2010. (II.22)
önk.rend.

7428

3 977

1 331

1 600

409

111

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Felhalmozási kiadás
Támogat.
ért.kiadás,
végleges
pénzeszk.
Beruházás
átadás

Edelény Város Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési kiadási elıirányzatai

5/a. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

4/a .sz.melléklet

194031

3 977

1 331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 600

187 012

0

0

0

0

0

111

0

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Felhalm. és
tıkejell. kiad
össz.

1291720

3 977

1 505

9 502

200

749

300

1 400

100

100

3 000

500

300

1 900

333 881

810

54 490

1 620

157 988

1 600

187 012

18 433

60 984

3 000

1 444

16 756

153 864

276 305

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Összesen

Adatok: eFt-ban!

16

Szociális Szolgáltató Központ

Mőv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múzeum

Koch R.Kórház és Rendelıintézet

3.

4.

5.

Összesen

Városi Oktatási Központ

INTÉZMÉNY

2.

CÍM /
ALCÍM

197 861

55 659

3 000

83 834

55 368

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Intézményi
mőködési
bebételek

921

271

650

3/2010. (II.22)
önk.rend.

1 022 561

990 818

12 459

1 550

17 734

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Felhalmozási,
Támogatás
tıkejellegő
értékő bevételek,
bevételek
kiegészítések

2 035

50

1 955

30

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Államházt.
kívülrıl átvett
pénzeszk.

13 692

4 168

200

8 031

1 293

3/2010. (II.22)
önk.rend.

1 237 070

1 050 916

15 709

96 020

74 425

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Intézmény
bevétele a
felügyeleti
Pénzforgalom
szervtıl kapott
nélküli bevételek támogatás nélkül

Edelény Város Önkormányzat intézményei 2009. évi költségvetési bevételi elıirányzatok

5/b. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

4/b. sz. melléklet

1 088 965

19 177

89 617

169 744

810 427

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Felügyeleti
szervtıl kapott
támogatás

2 326 035

1 070 093

105 326

265 764

884 852

3/2010. (II.22)
önk.rend.

Bevétel összesen

Adatok e Ft-ban

5. sz. melléklet
6. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:
Edelény Város
Beruházási kiadási elıirányzatok feladatonkénti részletezése
Adatok e Ft-ban
BERUHÁZÁSI FELADAT
Polgármesteri Hivatal
1.) Informatikai eszköz beszerzés
2.) Vásártéri telkek gázvezeték kiépítése
3.) Gimnázium épületének átalakítása
4.) Antal Gy.37 sz. épület megvásárlása, bontása
5.) Települesrendezési terv felülvizsgálata
6.) Antal Gy. út 8.sz.épület bontása
7.) Gimnáziumi sportpálya felujítása
8.) Katona J. út felujítás terve
9.) Iktató kezelıi program
10.) Útfelujítások terve
11.) Deák F. úti járda felujítás terve
12.) Elızetes akcióterületi terv elkészítése, IVS aktualizálása
13.) Geodéziai felmérés, telekmegosztás "41-es parktól a Moll benzinkútig
14.) Borsodi út 80 épület bontása
15.) Telekhatár rendezés VOK
16.) Tájház megvalósulási tanulmány terv
17.) Borsodi út 137. sz. ingatlan vétel
18.) Funkcióbıvítı Tel.-rehab. pályázathoz elvi építési engedély terv
19.) Egészségügyi Intézmény bıvítése (gyógyszertár kialakítása)
20.) Informatikai fejlesztés oktatási intézmények
21.) Nefelejcs Óvoda akadálymentesítési terv
22.) Belvárosi szabályozási terv módosítása
Városi Oktatási Központ
1.) Nefelejcs Óvodába udvari játékok
2.) Szakképzési eszköz fejlesztés
3.) Informatikai eszközök
Szociális Szolgáltató Központ
1.) Ipari kenyérszeletelı
2.) Gépkocsi családsegítı és gyermekjóléti ellátáshoz
3.) Motoros főkasza
Mőv.Közp., Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum
1.) ORTT által elıírt komplett hálózat kiépítés
2.) Tehergépkocsi vásárlás
3.) Számítástechnikai eszköz pályázatból (TÁMOP)
Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet
1.) Egészségügyi mőszer
Beruházási kiadások összesen
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3/2010. (II.22) önk.rend.

920
976
42 900
7 158
3 000
841
14 225
375
312
1 560
135
6 000

459
184
563
3 200
3 000
10 000
2 797
813
63

724
620
192
1 850
200
816
2 000
480
325
106 688

6. sz. melléklet
7. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:
Felújítási kiadási elıirányzatok célonkénti részletezése
Adatok e Ft-ban
FELÚJÍTÁS
Polgármesteri Hivatal
1.) I.sz.Általános Iskola konyha viharkár miatti helyreállítás, kopolit csere
2.) Járda felujítások
3.) Belvárosi gyüjtıút korszerősítés terve
4.) Deák F., Mátyás k. úti víz, szennyvíz hálózat feluj. terve
5.) Mátyás k. út burkolatfelujítása
6.) Borsodi úti járda felujítás
7.) Mátyás király úti, Jázmin úti játszóterek felujítása
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8.) Geodéziai felmérés, telekmegosztás "41-es parktól a Moll benzinkútig
9.) Uradalmi pince felujítása
10.) Borsodi úti távbeszélıhálózat átépítése
11.) Víz-, szennyvízhálózat felujítása
Városi Oktatási Központ
1.) Nefelejcs Óvodába játszóudvar felujítása
2.) II.sz.Általános Iskola tetıszerkezet helyreállítása
Mőv.Közp., Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum
1.) Tájház felujítás
Felújítás összesen:

546
280
250
5 000
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12 000
10 000
605
960
29 262
21 065
7 154

300
107
1 935
89 464
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Kiadás
8 Személyi juttatások
802 Munkaadót terhelı járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Támogatásértékő mőköd.kiadások
Mőköd.célú pe.átad.állh-on kívülre
Felujítás
Beruházás
Felhalm.célú pe.átad.állh-on kívülre
Támogatásértékő felh.kiadások
810 Kiadás összesen

Bevétel
Intézményi mőködési bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatásértékő mőködési bevételek
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
Mőköd.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülrıl
Felhalm.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülrıl
Pénzforgalom nélküli bevételek

Bevétel összesen
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2009. évi bevételei és kiadásai

Helyi Kisebbségi Önkormányzat

11. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

7. számú melléklet

810

30

780
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Adatok ezer Ft-ban

8. sz. melléklet
8. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:
Edelény Város
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
Adatok ezer Ft-ban

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
28.
29.
32.

Megnevezés
Államkötvény 2007-2009.évi
Kötvénykibocsátás
Pedagógiai módszertani pályázat sikerdíja
Funkcióbıvítı Település-rehabilitáció pályázat önerı
2009.3.1.2/A)
Hivatal szervezetfejlesztési pályázathoz önerı
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önk.rend.
112590
89123
9576
(ÉMOP160000

Belvárosi gyüjtıút korszerősítés pályázat önerı (ÉMOP-2009.-3.1.1/D.2)
Vis maiorra külföldi adomány maradványa
Víz, szennyvíz felujítás használati díj terhére
Fejlesztési céltartalék
Apartmanban ellátottak befizetéseinek 10 %-a
Talajterhelés és környezetvédelmi birság bevétele
Közcélú, közhasznú foglalkoztatáshoz önerı
Kistérségtıl iskolabusz mőködtetésére átvett normatíva
Normatíva visszafizetése
Foglalkoztatási paktum mőkötetéséhez pályázati önerı
Moll benzinkútig a Borsodi és Antal Gy. utcák területrendezése, a "41-es"
park összevonás munkarészeinek elkészítése
Izsó M.Gimnázium és Szakképzı Iskola korszerősítés pályázathoz önerı
(ÉMOP-4.3.1/2/2F-2008)
Tájház felujításhoz pályázati önerı (ÉMOP-2009-2.1.1/B)
Állami hozzájárulás elszámolási különbözet visszafizetése
CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN

24638

37837
4339

21217
10883
1554
471 757

9. sz. melléklet
9. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:
Intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése
Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatal
Városi Oktatási Központ
Szociális Szolgáltató Központ
Mővelıdési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet
Létszámkeret összesen közhasznu fogl.nélkül
Polgármesteri Hivatal
Közcélú, közhasznú foglalkoztatás
Városi Oktatási Központ
közhasznú foglalkoztatás
Mővelıdési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
közhasznú foglalkoztatás
Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet
közhasznú foglalkoztatás
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN
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61
13
209
69
16
224
592
148
12
2
4
758

10. sz. melléklet
10. számú melléklet a 2/2009.(II.13.) számú rendelethez:

Szociálpolitikai juttatások
Adatok ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont
Rendelkezésre állasi támogatás Szt.37/A.§
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.
37/B.§.(1)bek.a)pont
Rendszeres szoc.segély keresı tevékenység mellett 37/E (1) bekezd.fogl.szem.
Idıskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt.38§.(1)bek.c)pont
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.
Átmeneti segély Szt.45.§.
Temetési segély Szt.46.§.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeni támogatása
(Gyvt.20/A§)
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka
(Gyvt.20/B§)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§
Óvodáztatási támogatás
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Rászorultságtól függı pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen
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80183
148757
8934
1580
3565
15876
750
19813
7114
9000
1350
10175
1351
4500
340
2006
315 294

Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont
Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.45.§(1)bek.a) pont
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása
Szt.55/a §(3)bek.

5500

Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont

825
1133

Köztemetés Szt.48.§
Közgyógyellátás Szt.49.§
Rászorultságtól függı normatív kedvezmények
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.

5498

Étkezés Szt.62.§.
Házi segítségnyujtás Szt.63.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)

12 956

Természetben nyujtott szociális ellátások összesen
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

328 250

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıirások alapján)
adott pénzügyi ellátás
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıirások alapján)
adott természetbeni ellátás

328 250

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen
Ápolási díj után fiz.21 %
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %

4137
1494
5 631
333 881

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21%
Járulék összesen

Együtt
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2./ Napirendi pont tárgya:
Javaslat Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapítására.
Elıadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzıkönyv mellékletét képezi 8./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti
a bizottság véleményét:
Elmondja, hogy a helyi közfeladatokat az állam önkormányzati költségvetési
szerveken keresztül látja el, azonban pénzügyi fedezetét már csak részben biztosítja.
Ezek alapján a benyújtott 2010. évi költségvetési javaslat jellemzıjeként megállapítható, hogy rendkívüli nehéz év elıtt állnak. A kényszerítı nehéz pénzügyi helyzet
miatt 2 %-os mőködési kiadás kerül zárolásra. Edelény város 2010. évi tervezett
költségvetésének bevételi fıösszege 3.991.474,- eFt, forráshiánya 227.510,- eFt, ez
a fıösszeg 5,7 %-a. A 2009. évi eredeti elıirányzathoz (133.511,- eFt) hasonlítva
látható, hogy a költségvetési forráshiány 70,4 %-kal nıtt. Az önkormányzat állami
támogatása évrıl évre csökken, azonban áremelkedések is várhatók. 2010. évben
130 millió Ft-tal kevesebb az állami támogatás összege.
Az áthárított feladatellátások terhei a következı: közcélú foglalkoztatás-szervezés
17.000,- eFt, új szociális elem a rendelkezésre állási támogatás 15.000,- eFt,
ingyenes gyermekétkezetés áfa-fizetési kötelezettség, cégautó-adó bevezetése,
rehabilitációs járulék ötszörösre történı emelése, béren kívüli juttatások
megadóztatása. A bevételeket elemezve megállapítható, hogy az intézményeknél
30.000,- eFt-tal csökkent a saját bevétel az elızı évhez képest. Az intézmények
mőködési kiadása összesen: 2008. évben 3.266.664,- eFt, 2009. évben 3.161.957,eFt, 2010. évben 3.039.156,- eFt. Az adatok bizonyítják, hogy az intézményhálózat
racionalizálására tett intézkedések miatt 104.707,- eFt-tal kevesebb lett a mőködési
költség 2009-ben, mint 2008. évben, 2010-ben pedig 122.801,- eFt-tal lett kevesebb,
mint 2009-ben. Mőködési kiadás alakulása az alábbi:

Megnevezés
igazgatás
oktatás-nevelés
szociális feladat
kulturális feladat
egészségügy
Összesen:

2009. év
27,7 %
28,9 %
8,3 %
3,1 %
32,0 %
100, 0 %

2010. év
35,2 %
23,8 %
7,4 %
2,8 %
30,8 %
100,0 %

Megnevezés
mőködés
hitel
felújítás
bruházás
tartalékok
Összesen:

2009. év
83,9 %
0,9 %
0,4 %
0,1 %
14,7,0 %
100, 0 %

2010. év
80,4
0,4 %
1,0 %
6,0 %
12,2 %
100,0 %
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Az önkormányzat szociálispolitikai juttatásokra a költségvetés összmőködési kiadás
9,2 %-át fordítja, azaz 306 millió forint összeget, havi 26 millió forintot.
A nehéz pénzügyi helyzetben kiemelt feladat a mőködıképesség megırzése 2010.
évben is. Ez minden költségvetési szervtıl, minden dolgozótól szigorú gazdálkodási
fegyelmet, következetességet, fokozott figyelmet igényel.
A szakmai igényességgel összeállított 2010. évi költségvetés csak szigorú
finanszírozás, a bevételek teljesülésének üteméhez igazodó kötelezettségvállalás,
valamint a tervezés során számításba vett bevételek realizálása mellett biztosítja az
önkormányzati feladatok ellátását, az intézmények mőködését, a tervbe vett
beruházási, felújítási feladatok megvalósítását, továbbá az adósságszolgálati
kötelezettség teljesítését.
Bizottság a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal
javasolja elfogadásra:
- A Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum rendezvényeire biztosított összeg
50 %-kal kerüljön csökkentésre.
- Az Önkormányzati Híradó összege teljes mértékben kerüljön elvonásra.
- A rendelet-tervezet 10. számú mellékletébıl, - mely a társadalom-, szociálpolitikai
juttatásokat tartalmazza, - kerüljön csökkentésre az átmeneti segély egymillió
forinttal, az ápolási díj kettımillió forinttal, melyet helyezzenek céltartalékba.
Hernádi Attiláné Oktatási-Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke az
alábbiakban ismerteti a bizottság véleményét:
Két évvel ezelıtt, 2008. februárjában a jogelıd intézmények: gimnázium,
általános iskolák, óvodák, Városgondnokság költségvetése néhány millió híján
egymilliárd forint volt. Akkor, amikor a képviselı-testület 2008. július 1-jével
összevonta ezeket az intézményeket, akkor módosításra került a költségvetés és
egy évvel utána már 917 millió forint lett ezeknek az intézményeknek a
költségvetése. A feladat ugyanaz maradt, valójában csak a szederprogram volt
az, ami kiesett a költségvetésbıl, amirıl tudják, hogy milyen stádiumban volt
abban az évben. Ezen kívül el kell mondani, hogy fél éves mővészeti oktatás is
terhelte a költségvetést, így 911 millió forint volt. Tehát az összevonás egy olyat
eredményezett a város számára, hogy csaknem 80 milliós megtakarítást
mondhattak magukénak. 2009. évben tovább szőkült ez a költségvetés, egy
évvel ezelıtt 880 millió forinttal került elfogadásra. Idıközben a féléves
beszámolás alkalmával további 45 millió forint került elvonásra. Egy hónap
múlva, márciusban láthatja majd a képviselı-testület, hogy 850 millió forinton
realizálódott a költségvetésük 2009. évben, amely nagyon takarékos
gazdálkodást mutat, hiszen 17 millió forintjuk megmaradt. Elıttük van a 2010. évi
költségvetés, ahol 800 millió forint a Városi Oktatási Központ intézményeinek
költségvetése, amit ha összehasonlítanak az induló állapottal, akkor ez 200 millió
forintos megtakarítást eredményez. Az, hogy ezt megtakarításnak mondják, vagy
éppen ki nem fizetett összegnek, lehet rajta vitatkozni, de egy biztos, a város
oktatási intézményénél a gyermekeknek a nevelése-oktatására jelen pillanatban
800 millió forint van beállítva, melybıl még zárolva van 14.438,- eFt. Mint
intézményvezetı szeretné elmondani, hogy lehet megszorításokat alkalmazni, és
természetesen azon vannak, hogy mőködıképes legyen az intézmény, el fognak
követni mindent annak érdekében, hogy továbbra is fennálljon ez a
mőködıképesség. De az is elgondolkodtató a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
szerint, hogy 130 millió forinttal kevesebb az állami támogatás, és ha így nézik,
jókora összeg esik az oktatási intézményekre.
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Itt a gyermekekrıl van szó, az oktatásukról, arról a pillérıl, amely a nemzetnek
egyik stratégiája, egyik legfontosabb pillére, a jövı nemzedékének a formálása.
Ha egy fél év múlva olyan akadályok gördülnek az oktatás elé, amely nem tudja
tartani ezt a költségvetést, akkor azt kéri a testülettıl, hogy majd támogassák
abban, hogy a feladatukat el tudják látni.
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy
a 17. számú mellékletben a zárolt kiadási elıirányzaton belül az intézménynek a
kiemelt elıirányzatok szerinti átcsoportosítását engedélyezze, a személyi
jutatásból dologi kiadásokra.
Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, VárosfejlesztésiKörnyezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Magyar Árpádné képviselı az Egres-i városrészen a lakosok által kért
járdafelújításokról szólt, amely érinti az Egres utca egy szakaszát, a Bányász
utcát és a Szentpéteri út egyik felét. Elmondja, hogy az Egres-i városrészen
elszaporodtak a vandál rongálások, ezért azt kérik a lakosok, hogy a kistérségi
hivatal épületét lássák el térfigyelı kamerával, amelyre tudomása szerint van
pályázati lehetıség is. Amennyiben erre nem lehet pályázatot benyújtani, azt
kéri, hogy a következı képviselı-testületi ülésre erre vonatkozóan készüljön
elıterjesztés.
Csabai Gyula képviselı az egyik módosító indítványhoz kíván hozzászólni,
miszerint kerüljön elvonásra az Önkormányzati Híradó 900 eFt összege teljes
mértékben. Elmondja, hogy a szocialista képviselık az elmúlt években többször
kifogásolták az Önkormányzati Híradó cikkeit, tartalmát, adott esetben
egysíkúságát, elfogultságát. A szocialista képviselık az elmúlt években pozitív
tartalmú hírrel nem igen találkozott, ellentétben fideszes képviselı-társaival,
ezért is csodálkozik rajta, hogy éppen ezt a szócsövet akarják megszüntetni,
amit mindezek ellenére nem tart jónak, hiszen az indokolásban elhangzott, hogy
a Városi Televízió képújságán keresztül lehet tájékoztatni Edelény város
lakosságát. Úgy tudja, hogy Edelény városban nincs mindenkinek városi
televíziója, hiszen aki nem a kábelszolgáltatónál fizet elı, nem tudja fogni a
Városi Televízió adását, ezáltal nem tájékoztatható. Ezt így mindenképpen
érdekesnek találja, ezért ezt át kellene gondolni, és ahogy korábban is
javasolták, korrekt módon, tényszerően tájékoztassák Edelény lakosságát az
Önkormányzati Híradón keresztül.
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke szeretné még
egyszer hangsúlyozni, hogy a központi költségvetés 2010-ben a közmővelıdés
területén hozta a legnagyobb normatíva csökkentést. Az önkormányzatnak saját
forrásból kell kiegészítenie, mert hozzávetılegesen az összmőködési költségnek
a 30 %-át fedezi le ennek a feladatnak, tehát a többit saját bevételbıl kell
hozzátenni. Ez indokolta, hogy nézzék meg, hogy ezen a területen melyek azok
a lehetıségek, ahol fedezet híján csökkenteni lehet. Az a véleménye, hogy
minden területen volt már megszorító intézkedés, de ennél az intézménynél még
nem.
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Borza Bertalan képviselı a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezettel
kapcsolatban az a véleménye, hogy egyes esetekben indokolatlanul
alultervezettek a költségvetés bevételei. Ilyen többek között a felhalmozási és
tıkejellegő bevételek. Az elıterjesztésben szerepel, hogy a válság miatt az
építési telkek iránti kereslet megszőnt, ezért ilyen bevétellel nem számolnak.
Szeretné
kiemelni,
hogy
az
önkormányzatnak
2009.
évben
az
ingatlanértékesítésbıl 68 millió forint bevétele származott. Kérdése, hogy van-e
realitása annak, hogy nulla forint tétellel számolnak ebben az esetben? Szerinte
nincs, mert lesz értékesítés, sıt nem régen tárgyaltak egy TESCO-s áruház
megkeresésérıl, amely szerinte nem lefutott ügy a város számára, és
bármennyire is mondják, hogy erre felé még csak most fogják igazán érezni a
válság hatását, mert már nagyjából csökkenı ingatlanpiaci tendenciákat mutat,
sıt az ingatlanadó be nem vezetése – megítélése szerint - szintén a vásárlási
kedvet fogja élénkíteni. Nyílván építési telket nem télen vásárolnak tömegével,
ezért azt mondja, hogy a költségvetésnek ez egy alultervezett része. Az osztalék,
hozam bevételénél szintén alacsonyabb összeggel számol az elıterjesztés,
3.200.000,- Ft-ot olvasott hozam- és kamatbevételt. Ez különösen érdekes akkor,
amikor 470 millió forint van céltartalékba téve, ami biztos, hogy nem a
szekrényben áll, hanem a bankban le van kötve és remélhetıleg több
csomagban, különbözı befektetésekkel. Valóban igaz az, hogy a bankok
általában igazodnak a jegybanki alapkamathoz, de ekkora pénzösszegeknél
egyedi elbírálást alkalmaznak és jóval a banki kamat felett lehet, - ha csak
betétben gondolkodnak is – kamatbevételre szert tenni. Természetesen, ha az
elıterjesztésben az volt a cél, hogy így kell bemutatni a város gazdálkodását
2010. évben különbözı elınyök miatt, akkor érdemlegesen lehet ezzel is
foglalkozni. Még egy fontos szempontra szeretné felhívni a figyelmet, hogy 2010.
évben közel 70 millió forintot fog a város a költségvetésébıl törlesztésre
fordítani. Ez a tendencia viszont meg fog maradni a következı években is, sıt
van olyan, amelynek a kihatása 2027-ig megmarad. Tudja, hogy kötvény pénzt
mire vették fel, látja a szándékot is mellette, csak az az igazság, hogy a cél nem
valósult meg. Tudja azt is, hogy ennek sok oka van, de azért a 70 milliós
törlesztés komoly összegnek számít, amikor 200 millió forintos hiánnyal tervezik
a 2010-es évet.
Vattay Béla képviselı szomorúnak tartja, hogy egy ilyen nagyságrendő
városban, mint Edelény, elenyészı az az összeg, amit fejlesztésre lehet
fordítani. Szólt arról, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági ülésen szóba került
a Városi Televízió használatában lévı Opel gépkocsi javításának 400.000,- Ft
költsége, ami a költségvetésbe be van tervezve. Szerinte el kellene azon
gondolkodni, hogy egy 10 éves gépkocsit érdemes-e felújítani vagy inkább
értékesítsék. Ennél az intézmény három autó van, tavaly a képviselı-testület
döntött egy kis mikrobusz megvásárlásáról a rendezvények bonyolításához.
Azzal a módosító javaslattal él, hogy az Opel Astra kerüljön értékesítésre és az
intézménynél lévı Ford személygépkocsi kerüljön át a Városi Televízióhoz. Az
önkormányzat tulajdonában lévı Opel Zafira hat éves, 170 ezer kilométert futott,
lehet, hogy az év folyamán ezt is le kellene cserélni.
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Arra tesz javaslatot, hogy az Opel Astra értékesítésébıl származó bevételt, a
költségvetésbe gépkocsi javításra tervezett 400 eFt-ot, valamint az
önkormányzat Opel Zafira gépkocsija - felértékelés után – kerüljön értékesítésre.
Ebbıl a három tételbıl összejönne egy összeg új autó lízingelésének önrésze, a
többit az önkormányzat – úgy gondolja - tudná vállalni.
Polgármester megkérdezi képviselı úrtól, hogy a polgármesteri hivatal Opel
gépkocsija is módosító javaslat?
Vattay Béla képviselı válasza, hogy igen, azzal, hogy készüljön elıterjesztés,
mert a három tétel, amit felsorolt, képez egy önrészt. Fel kell értékeltetni a két
személygépkocsit, így az ebbıl befolyó összegbıl, valamint a költségvetésben
szereplı 400 eFt-ot hozzátéve nézzék meg, hogy tudnak-e új gépkocsit
vásárolni. Véleménye szerint most az autó ágazat nagyon mélyponton van, így
lehet, hogy egy nagyon kedvezı konstrukcióban tudnak vásárolni új autót.
Polgármester nem akarja képviselı urat megbántani, de ez nem módosító
indítvány. Ha valaki a költségvetéshez módosító indítványt kíván benyújtani,
akkor azért azt meg kellene fogalmazni. Azt nem tudja feltenni szavazásra
módosító indítványként, hogy ezt értékeltessék fel, azt ne értékeltessék fel, ilyenolyan összegeket vonjanak össze.
Száz Attiláné osztályvezetı az eddig elhangzott módosít javaslatokra válaszolva
elmondja, hogy amit Hernádi Attiláné elnök asszony javasolt, az megoldható,
természetesen meghatározták a zárolt összegeket a mőködésibıl és akkor
fognak kérni egy kidolgozottat rövid idın belül minden intézménytıl és ez alapján
osztják meg a kiemelt elıirányzatok szerinti bontását a zárolt összegnek. Ezt már
most át tudják vezetni a költségvetésen, ennek semmi akadálya nincs. Annak
sincs semmi akadálya, ha azt mondja a testület, hogy a mővelıdési központnak
a rendezvény költségeit csökkentsék 50 %-kal, ezt is át tudják vezetni. Az
Önkormányzati Híradó, az átmeneti segély, ápolási díj témában tett módosító
javaslatoknak megfelelıen, szintén át tudják javítani. Viszont, amit Vattay Béla
képviselı úr felvetett, hogy ezt vagy azt a gépkocsit értékeltessék fel, ezt nem
tudják most átvezetni a költségvetésen, mert ehhez konkrét számokat kell
ismerni. Annyit tudnak tenni, hogy kiveszik az abroncs-cserét és a javítási
költséget, amit tartalékba tesznek. Ezt követıen, ha lesznek konkrét árajánlatok,
hogy milyen összegért tudnak, milyen fajta gépjármővet beszerezni, a jelenlegit
mennyiért tudják értékesíteni, az ilyen jellegő dolgokat a negyedéves
költségvetési rendelet módosításakor tudják átvezetni. Borza Bertalan képviselı
úr felvetette, hogy a felhalmozási bevételt alultervezték. Ezzel kapcsolatban
elmondja, hogy az utóbbi félévben nagyon rossz tapasztalataik vannak, volt pl.
egy önkormányzati lakás, amit kb. tizenötször módosítottak és a mai napig nem
tudták értékesíteni. Ugyanezt lehet elmondani a volt bányaépületrıl is, most a
vége az, hogy részletekben ugyan, de azt a hat millió forintot meg fogják kapni,
ezt tervezték vissza, meg egy másfélmillió forintot, amit a szántó földterületek
értékesítésébıl kívántak megoldani. Említette képviselı úr, hogy viszonylag
magas volt a 2009. évi felhalmozási célú bevétel. Ennél arra emlékeztetett, hogy
ebbıl 40 millió forint + ÁFA a kastély melletti terület értékesítésébıl adódik,
amely a teljesítés összegét jelentısen megemelte.
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A hozammal nem ért egyet, mert két hozam- és kamatbevétel van, az egyik a
mőködési célú, a másik pedig kimondottan a kötvény és a gázközmővekért
kapott összeg. Ha képviselı úr megnézi a 4. számú mellékletben a felhalmozási
és tıke jellegő bevételek feletti második sort, 28 millió forint még be van
tervezve. Hivatkozott arra is képviselı úr, hogy jóval magasabb kamatot kapnak.
Ez sajnos így nem igaz. Sok banknál próbálkoztak, ha százmilliókat kötnének is
le, akkor sem adnak egy fillérrel sem többet. Ez a bevétel sok mindentıl fog
függni, - most mélyrepülésben van a jegybanki alapoknak a mértéke.
Ugyanakkor kedvezı visszajelzéseket kaptak a pályázatokkal kapcsolatban is,
és érthetı, hogy a pályázatokhoz önerıként ezeket a pénzösszegeket fel fogják
használni, így a továbbiakban nem fogják tudni ezt a bevételt lekötni és
kamatoztatni. A felhalmozási bevételnél, ha többet tervez, nincs semmi ráhatása
a mőködési hiányra, hiszen a mőködési és felhalmozási egyensúlyt biztosítaniuk
kell a költségvetésben. Annyiból talán kedvezıbb, ha alul tervezik, de azzal
nagyobb hibát követnek el, ha nem teljesül és az önkormányzat akár egy
járdafelújítást tervez és vállalnak rá kötelezettséget a hozzá kapcsolódó bevétel
pedig nem fog teljesülni. Magyar Árpádné képviselı asszony felvetésére
elmondja, hogy a mostani adatokat figyelembe véve úgy látja, hogy jóval
kedvezıbb lesz a felhalmozási célú pénzmaradvány, ezt a zárszámadást a
képviselı-testület áprilisban fogja elfogadni, akkor fog dönteni, hogy milyen
célokra kerüljön felhasználásra.
Vattay Béla képviselı az elızıekben ismertetett javaslatát kívánja pontosítani.
Azt kéri, hogy készüljön elıterjesztés az Opel Astra és az Opel Zafira
felértékelésével kapcsolatban.
Polgármester véleménye szerint ezzel semmi probléma nincs, de ebben a
rendeletben nem tudják átvezetni. Nem kíván magyarázkodni, és ne értse félre
senki, de a szerdai ülésen volt egy heves vita az SZMSZ módosításánál a menet
közbeni módosító indítványok benyújthatóságáról. Képviselı úr a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság tagja, mely bizottság pénteken ülésezett. Számára
érthetetlen, hogy fıleg a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjaként, miért nem
tudta a bizottsági ülésen javasolni, miért nem a bizottság terjesztette be és miért
nem tárgyalta meg? Szerinte ez a megoldás sokkal egyszerőbb lett volna és nem
kellene ad-hoc jelleggel módosító indítványokat kitalálni. Megkérdezi jegyzı
úrtól, hogy ezt a módosító indítványt hová tegye?
Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı válasza, hogy ezt a módosító javaslatot a
rendelet mellett külön határozatban lehet szerepeltetni.
Vattay Béla képviselı ügyrendben kért szót. Visszavonja a módosító javaslatát
azzal, hogy elıterjesztés formájában fogja a javaslatát beterjeszteni a képviselıtestület ülésére.
Baricska Jánosé Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elmondja, hogy a
költségvetésben valóban szerepel a gépkocsi javítására 300 eFt, 80 eFt
gumiabroncs cserére és vizsgáztatásra. Szerinte azt meg lehet oldani, hogy a
költségvetésben ezt a tételt általános tartalékba helyezik, - ez módosító
javaslatként mehet, mert megegyezik azzal a szándékkal, amit Vattay Béla
képviselı úr akar, a felértékelés pedig lehet egy határozat része.
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Borza Bertalan képviselı osztályvezetı asszony válaszára reagálva elmondja,
hogy pontosan a múlt év volt az, amikor a válság miatt a bankoknál nagyon
kemény betétgyőjtési akció folyt, amikor a lakosság számára 10 % feletti, – helyi
bankfiókoknál is – rövid lekötésnél is (3-4 hónap) lehetıséget kínáltak.
Természetesen látta a másik 28 millió forintos bevételt is, de a kettı között a
lekötött pénzeknél akkor sem jött ki a 10 %-os átlag. Lehet, hogy rosszul
számolta. Az ingatlanértékesítésnél tudja, hogy mennyiért adták el a kastély
rekonstrukciójához kapcsolódó területet, azt is, hogy benne volt az összegbe, de
utal arra is, hogy most is van egy komoly szándék, megkeresés, melynél
legalább akkora mértékben, ha nem annak a többszörösével lehet majd
számolni, vagy tervezni. Természetesen kell egy terv is, amely vagy realizálódik,
vagy nem, ennek vannak külsı és belsı tényezıi, de hogy mindent úgy vesznek
tervbe, ami „halálbiztos”, akkor az egész költségvetést kidobhatnák a szemétbe,
mert ma semmi se biztos. Ingatlanértékesítésnél említették a volt bányaépületet,
ı arra emlékszik, hogy volt rá 20 millió forint körüli ajánlat is, amit akkor éppen
nem akartak eladni, sıt volt olyan eset is, amikor a hivatalos értékbecslés
ellenére - a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára - még felértékeltek
kétmillió forinttal, aminek semmi realitása nem volt és mégis értékesítve lett.
Továbbra is az a véleménye, hogy ebbıl a szempontból ezen a részen a
költségvetés indokolatlanul alultervezett.
Polgármester a rendelet-tervezet felett a vitát lezárja. Az elhangzott
véleményekkel kapcsolatban a következıket mondja el:
A Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum költségvetését a - Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság - különbözı tételekkel javasolja csökkenteni, például a
rendezvények költségvetését 50 %-kal, az Önkormányzati Híradó költségét teljes
egészében javasolja elvenni. Ez a kettı érinti a mővelıdési központot, illetve a
harmadik a Városi Televízió használatában lévı Opel személygépkocsi javítási
költsége. Ezen kívül az ápolási díj elıirányzatát 2 millió forinttal, az átmeneti
segély elıirányzatát egymillió forinttal kívánja csökkenteni a bizottság. Úgy
gondolja, a képviselık tudják, hogy a közmővelıdés az, amely a legkevesebb
állami normatívát kapja, s amivel nem most szembesülnek, így van hosszú évek
óta, és természetesen a különbözetet az önkormányzatnak saját bevételeibıl kell
biztosítania. Az, hogy az Önkormányzati Híradót annak idején a képviselıtestület a mővelıdési központhoz telepítette, az egy dolog, az éves
költségvetése ugyanúgy lehetne a polgármesteri hivatalnál is. Nem ért egyet
azzal, hogy az Önkormányzati Híradót megszüntesse a testület, mert a választás
után is lesz élet. Az, hogy milyen minıségő volt eddig az Önkormányzati Híradó
tartalmát tekintve, arról nyilván lehet vitatkozni, voltak, akik pozitíven, voltak, akik
negatívan ítélték meg az újság tartalmát. Azt neki ne mondja senki, hogy az nem
kifejezetten politikai szándék, hogy a testület vegye el a költségvetését. Szerinte
ez kifejezetten politikai indíttatású szándék. Aki egy kampányban üzenetet akar
tolmácsolni a lakosságnak, az úgyis meg fogja tenni, ha van Önkormányzati
Híradó, ha nincs. Annak is egyértelmő politikai indíttatása van, hogy a
rendezvények költségvetését 50 %-kal akarják csökkenteni, hiszen ebben
jelentıs mértékben szerepel a „Kastélykerti Napok” rendezvény költségvetése.
Mindenki tudja a városban, hogy 2001-ben ı hívta életre, és hosszú idın át az
alapítványán keresztül finanszírozta, 2006-tól a mővelıdési központ
költségvetésébe van beépítve a „Kastélykerti Napok”-nak a finanszírozása.
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Tehát itt ez a politikai célzat, és azt szeretné, hogy a lakosság is tudja meg, a
képviselı-testületnek az a célja, hogy drasztikusan lecsökkentse ennek a
költségvetését és ezzel nyílván ennek a rendezvénynek a minıségét csorbítsa.
Lehet sok mindenrıl beszélni, de akkor, amikor elképesztı módon szegényedik
el a lakosság, – és félreértés ne essék, nem csak a kisebbségrıl van szó, hanem
többségi társadalomról is – nem tudja, hogy lehet egyáltalán olyan gondolatot
felvetni, hogy ilyen helyzetben az átmeneti segély-keretet csökkentse a testület
még akkor is, ha csak zárolva lesz.
Hernádi Attiláné képviselı asszony a Városi Oktatási Központ igazgatójaként
emelte fel a szavát, ami nem helyes, mert képviselı asszony itt önkormányzati
képviselı, nem iskolaigazgató. Ez véleménye szerint a választási és az
önkormányzati törvénynek egy rendkívül sarkalatos kérdése. Az, hogy majd a
következı parlament ezt az összeférhetetlenséget helyére teszi-e vagy nem, az
ı dolga lesz, de itt is kiderül, hogy nem elfogadható, mert nem lehet képviselni
egy embernek az önkormányzati képviselı-testületben az érdekét, amikor
ugyanaz a személy egy önkormányzati intézménynek az igazgatója, és nyilván
ütköznek az érdekei ezzel a dologgal. Azt kéri a jövıben, aki intézményvezetı is
ebben a testületben és véleményt fogalmaz meg, akkor azt képviselıként
fogalmazza meg, és ne úgy, mint igazgató. Akkor, amikor ez a képviselı-testület
elhatározta, hogy a szociális szférában meglépi a nem könnyő intézkedéseket,
az összevonást, - amit megtett az egészségügyben, az oktatásban - azért tette
meg, mert tudta nagyon jól, hogy ezzel nagyon jelentıs megtakarításokat fog
elérni. Az, hogy az összevonás elıtt az összes oktatási intézmény közel
egymilliárd forintból gazdálkodott, majd az összevonás után 900 millió forint
körüli összegre csökkent, majd tavaly még tovább, ez évben meg még tovább
csökken. ennek nem az az oka, hogy a pénzügyi osztályvezetı, - aki a
költségvetést készíti, - hogy a lehetı legjobb megnyirbálja egy adott intézmény
költségvetését. Szó sincs ilyen szándékról. Ehhez a dologhoz hozzátartozik,
hogy az oktatási intézményekben a gyermekek létszáma drasztikusan csökken,
és errıl a folyamatról nem tehetnek. Ha tetszik, ha nem, ez a létszámcsökkenés
a normatíva csökkentéséhez vezet. Igen, tavaly 880 millió forintból kellett
gazdálkodnia az összevont intézménynek, és mint bebizonyosodott, ebbıl az
összegbıl is el tudta látni a feladatát. Azért van az intézményvezetı, hogy az
intézményt a lehetı legoptimálisabban vezesse, amely teljesen természetes.
Ennek a nagy intézménynek az idén 800 millió forintból kell gazdálkodnia. A
költségvetés elızetes egyeztetése során az osztályvezetı asszony elmondta,
hogy minden kötelezı feladat ellátására a forrás ebben a költségvetésben benne
van. Nem érti igazgató asszonyt, hogy akkor mi a problémája ezzel. Most nem
olyan helyzet van ebben az országban, hogy a nem kötelezı dolgokra
tervezzenek be költséget. Azt gondolja, hogy ez a képviselı-testület az oktatást
mindig is fontosnak tartotta. Tudták nagyon jól, hogy meredek dolgot vállalnak fel
akkor, de az edelényi gyermekek jövıje érdekében felvállalták. Felvállalták az
1.számú iskolában a két tanítási nyelvő oktatás beindítását, felvállalták, hogy
több 10 millió forintot tesznek a gimnázium mőködéséhez, amely hatalmas
mínuszban volt, és vállalták, hogy tovább mőködtetik a gimnáziumot, mert
leadhatták volna megyei fenntartásba és most a költségvetési hiány kb. 60 millió
forinttal kevesebb lenne. Ne akarja senki olyan módon beállítani a költségvetés
elıterjesztését, hogy az oktatást itt nem tekintik fontosnak.
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Az elmúlt években a szerkezetátalakítást azért lépték meg, mer tudták elıre,
hogy 100 milliós nagyságrenddel kevesebb összeggel tudják fenntartani az
összevont intézményeket és ennek köszönhetı az, hogy a tavalyi esztendıben
sem kellett mőködési hitelt felvenni. Az, hogy ebben az esztendıben a parlament
eddigi többsége a költségvetést úgy fogadta el, hogy az önkormányzatokat szinte
lehetetlen helyzetbe hozta. A mővelıdési központ költségvetésének
lefaragásával kapcsolatban elmondja, ki fog derülni rövidesen, hogy a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság azért akarja, a rendezvények költségvetési tételét 50 %kal csökkenteni, illetve az Önkormányzati Híradó költségvetési tételét elvenni,
hogy a Városi Televízió kiszervezésével a majdani nonprofit Kft. plusz mőködési
forrását biztosítsa. Borza Bertalan képviselı által elmondottakkal nem ért egyet,
mellyel kapcsolatban osztályvezetı asszony elmondta a válaszát és a
véleményét. Szakmai vitákba nem kíván bocsátkozni, neki a szakmaiság
tekintetében osztályvezetı asszony véleménye a mérvadó. Egy dologgal
kapcsolatban vitázna képviselı úrral, miszerint azt mondta, hogy az ingatlanadó
be nem vezetése rendkívül jó hatással lesz a vásárlókedvre az ingatlanpiacon.
Felhívná a figyelmet, hogy ingatlanadó eddig sem volt, és vásárlási kedve nem
az ingatlanadó miatt nincs az embereknek és a vállalkozásoknak, hanem azért,
mert nincs pénzük. Lehet, hogy van, aki emlékszik rá, de ı nem emlékszik arra,
hogy a volt bánya épületének megvásárlására bármikor lett volna 20 milliós vételi
ajánlat, ezt kizártnak tartja. Az volt, hogy többször próbálkoztak az
értékesítésével.
Mindent összegezve az állapítható meg, az önkormányzat nem áll könnyő év
elıtt.
Ezt követıen a módosító javaslatokat szavazásra bocsátja az alábbiak szerint:
- Képviselı-testület a Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum
költségvetésében a rendezvények költségét 50 %-kal csökkenti.
Képviselı-testület a javaslatot 11 igen, 1 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett
elfogadta.
- Az Önkormányzati Híradó 900,- eFt-os betervezett költségét elveszi.
Képviselı-testület a javaslatot 10 igen, 2 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett
elfogadta.
- Az ápolási díj elıirányzatát kettımillió forinttal csökkenti, mely kerüljön
céltartalékba.
Képviselı-testület a javaslatot 13 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadta.
- Az átmeneti segély elıirányzatát egymillió forinttal csökkenti, mely kerüljön
céltartalékba.
Képviselı-testület a javaslatot 12 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett
elfogadta.
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- A rendelet-tervezet 17. számú mellékletben a zárolt kiadásokon belül a képviselıtestület engedélyezi, hogy az intézmények a kiemelt elıirányzatok megbontására új
javaslatot tegyenek.
Képviselı-testület a javaslatot 14 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett
elfogadta.
- A Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum, ezen belül a Városi Televízió
üzemeltetésében lévı Opel személygépkocsi javítási költségére betervezett
300.000,- Ft-os összegét általános tartalékba helyezi.
Száz Attiláné osztályvezetı a szavazás elıtt szót kért. Azt javasolja, hogy az
összeget ne határozzák meg konkrétan, inkább kerüljön kivételre ez a tétel a
mővelıdési központ költségvetésbıl, mert pontosan nem tudják, hogy itt a
költség mennyi lesz. Ezt az összeget javasolja általános tartalékba tenni.
Ugyanezt kéri az Önkormányzati Híradó költségének kivételénél, itt a szám nem
biztos, ı 660 eFt körüli összegre emlékszik, ezért nem javasolja itt sem az
összeget szerepeltetni.
Polgármester egyetért osztályvezetı asszonnyal, annál is inkább, mert nem
tudják elıre, hogy az Opel gépkocsi mikor lesz értékesítve.
Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint az Opel gépkocsi javítási
költségére tervezett összeg kerüljön az általános tartalékba.
Képviselı-testület a javaslatot 16 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett
elfogadta.
Polgármester a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt – 13 igen
szavazattal, 5 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
4/2010. (II.22.) számú
RENDELETE
Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az
államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.)
65. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján - a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl
szóló 2009. CXXX. törvényben foglaltakat figyelembe vételével - Edelény Város
Önkormányzata a 2010. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja:
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1. §
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzat Képviselı-testületére, bizottságaira,
a Képviselı-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal), és az önkormányzat által
alapított költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki, továbbá az önkormányzat
által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi
személyiséggel nem rendelkezı szervezetekre, az önkormányzat által alapított
közhasznú társaság költségvetési kapcsolataira.
2. §
Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a címrendet az 1. sz. melléklet szerint állapítja
meg.
3. §
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
bevételei és kiadásai
(1) A Képviselı-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének
d.) bevételi fıösszegét

3.991.474 e Ft-ban

e.) kiadási fıösszegét

4.163.758 e Ft-ban

f.) finanszírozási kiadásait

55.226 eFt-ban

g.) finanszírozási célú bevételeit

227.510 e Ft-ban

melybıl a mőködési forráshiányát

227.510 e Ft-ban

állapítja meg.
A kiadási elıirányzaton belül:
a mőködési célú kiadást
3.336.877 e Ft-ban
- személyi juttatásokat
1.557.029 e Ft-ban
- munkaadókat terhelı járulékokat
374.393 e Ft-ban
- dologi kiadásokat
1.101.094 e Ft-ban
- szocpol. kiadás, ellátottak pénzbeni juttatását
297.019 e Ft-ban
- speciális célú támogatásokat
7.342 e Ft-ban
felhalmozási célú kiadásokat
- felújítási kiadásokat
- beruházási kiadásokat
- egyéb felhalmozási kiadásokat

309.844 e Ft-ban
43.076 e Ft-ban
248.424 e Ft-ban
18.344 e Ft-ban

tartalékot

517.037 e Ft-ban

költségvetési létszámkeretet a 9. számú melléklet szerint
intézményi létszámkeret 591 fı
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közcélú, közhasznú foglalkoztatás 286 fıben állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Mőködési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek
és kiadások mérlegét a 3. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Edelény Város Önkormányzat 2010. évi bevételi fıösszeg forrásonkénti
megbontását, valamint a 2010. évi kiadási fıösszeg kiemelt
elıirányzatonkénti részletezését a 4. sz. melléket szerint,
(5) A (4) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételeket
intézményenként (címenként), valamint az intézményi támogatásokat a
5/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
a 2010. évi költségvetés önállóan gazdálkodó
(6) A Képviselı-testület
költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt –
elıirányzatait az 5. sz. melléket szerint állapítja meg.
(7) Önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként 5/a. sz. melléklet szerint
állapítja meg.
(8) Képviselı-testület a beruházási kiadási elıirányzatok feladatonkénti
részletezésben e rendelet 6. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.
(9) Felújítási kiadási elıirányzatok célonkénti részletezését a 7. sz. melléklete
szerint állapítja meg.
(10)

Társadalmi és szociálpolitikai juttatásokra fordítható elıirányzatait a 10. sz.
melléklet szerint hagyja jóvá.

(11)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi bevételeit-kiadásait a
költségvetés 11. melléklete tartalmazza.

(12)

Az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl az
elıirányzat felhasználási ütemtervet a 12. sz. melléklet szerint fogadja el a
Képviselı-testület.
4. §
Általános és céltartalék

(1) A Képviselı-testület az önkormányzat általános tartalékát 46.640 e Ft-ban
hagyja jóvá.
(2) A Képviselı-testület a céltartalék összegét 470.397 e Ft-ban a 8. sz. melléklet
szerint fogadja el.
5. §
Több éves kihatással járó feladatok
(1) Több éves kihatással járó kötelezettségvállalással terhelt kiadásokat a 14. sz.
melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi éves elıirányzatait
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
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(2) Az (1) bekezdésben a késıbbi évekre jóváhagyott elıirányzatokon belül a
polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az önkormányzat által felvett hitel- illetve kötvényállomány lejárat és eszközök
szerinti bontásban a 15. sz. melléklet tartalmazza.
6. §
Közvetett támogatások
Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,
illetıleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 18. sz. melléklet
szerint hagyja jóvá.
7. §
Létszámkeret
Intézmények, valamint a közcélú, közhasznú foglalkoztatás létszámkeretét a
9.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. §
Gördülı tervezés
Az önkormányzat a költségvetési évet követı két év várható elıirányzatait – a
gazdasági elırejelzéseket figyelembe véve – a 13. sz. melléklet szerint
állapítja meg.
9. §
Megvalósítási terv
Az Áht. 90. § (4) bekezdése a költségvetési szervek részére megvalósítási terv
készítését írja elı. Az Áht. 125. § (4) bekezdésben foglaltak alapján ezen
Megvalósítási terv készítési kötelezettsége alól 2010. évben a Képviselı-testület a
költségvetési szerveket felmenti.
10. §
Európai Uniós forrásból finanszírozott projektek
Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok
projekteket a 16. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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11. §
Költségvetés végrehajtása
(1) A költségvetésben kimutatott hiány fedezetének megteremtése érdekében a
Képviselı-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elı az
önhibáján
kívül
hátrányos
helyzetben
lévı
forráshiányos
helyi
önkormányzatok támogatása iránti igénybejelentést.
(2) Az ÖNHIKI támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidıre
történı benyújtásáról a polgármester köteles gondoskodni.
(3) A Képviselı-testület az ÖNHIKI pályázat elbírálásáig az óvatosság elvén és a
hiány biztonságos fedezése érdekében az intézmények – OEP által
finanszírozású kivételével – személyi jellegő, valamint a zárolt személyi jellegő
kiadásokra esı járulék, dologi elıirányzatát a 17. sz. melléklet szerinti
összegeket zárolja.
(4) A hiány rendezése érdekében az önkormányzat felhatalmazza a
polgármestert, hogy az ÖNHIKI-vel le nem fedett hiány mértékig éven belül
visszafizetendı likvidhitelt vegyen igénybe.
(5) A hitel felvételérıl a polgármester a Képviselı-testületet a soron következı
ülésen köteles tájékoztatni.
12. §
(1) A jogszabályokban, központi intézkedéseken alapuló, valamint saját
hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változások miatt szükségessé váló
költségvetési rendelet módosításáról a képviselı-testület negyedévente, az
elsı negyedév kivételével, de legkésıbb a költségvetési évet követı év
február 28-ig – december 31-i hatállyal – dönt. Ha év közben az Országgyőlés
elıirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követıen
haladéktalanul a Képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
(2) A képviselı-testület a címek és alcímek közötti elıirányzat átcsoportosítás
jogát, valamint a költségvetési létszámkeret átcsoportosítását magának tartja
fenn.
(3) A Képviselıtestület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzıt, valamint a
költségvetési szervek vezetıit a költségvetésben elıírt bevételek beszedésére
és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) A Képviselı-testület – az Önkormányzati bevételek növelése érdekében –
felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket
betétként elhelyezze.
(5) A költségvetésben elkülönített általános tartalék év közben jelentkezı
többletigények
kielégítésére,
valamint
bevétel-elmaradás
pótlására
használható.
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(6) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselı-testület – éves
szinten maximum 2 millió Ft erejéig - a polgármesterre ruházza át.
(7) A polgármesteri jogkörben végrehajtott tartalék felhasználásáról a
polgármester a soron következı testületi ülésen a Képviselı-testületet
tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos elıirányzat változásokat
12. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési rendeletbe beépít.
13. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei, intézményei költségvetésének
végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért az intézményvezetı a felelıs.
(2) A költségvetési elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az
önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek vezetıi teljes jogkörrel
rendelkeznek.
(3) Költségvetési szerv a Képviselı-testület által jóváhagyott kiemelt
elıirányzatokat köteles betartani. Kötelezettséget a kiadási elıirányzat
mértékéig – a saját bevételek teljesülésének figyelembevételével – vállalhat.
Az elıirányzatok túllépése fegyelmi felelısséget vonhat maga után.
(4) Az intézmények részére az elızı év gazdálkodásából származó
pénzmaradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradványt vissza kell
adni.
(5) A feladatelmaradásból származó kiadási elıirányzat megtakarítást el kell
vonni.
(6) A költségvetési szervek az e rendeletben megállapított bevételi és kiadási
elıirányzataikat
az
államháztartás
mőködési
rendjérıl
szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint módosítják.
(7) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetıje a saját kezdeményezéső
elıirányzat-változásokról a polgármesteri hivatal Pénzügyi Osztályát 30 napon
belül köteles tájékoztatni, amit a Képviselı-testület a költségvetési rendelet
módosításába beépít.
(8) Az intézmények által kezdeményezett elıirányzat emelés önkormányzati
támogatási igénnyel sem 2010. évben sem azt követı években nem járhat.
14. §
Az Áht. 108. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján követelésrıl
lemondani, kiadási elıirányzattal – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik –
az önkormányzat vagyonáról szóló módosított 32/2005. (VI.30.) számú
önkormányzati rendelet 10. §-ában foglaltak szerint lehet.

36

15. §
Intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatást – nettó finanszírozás
keretében, a 12. sz. mellékletben jóváhagyott elıirányzat-felhasználási ütemterv,
illetve a likviditási terv alapján, a városi kiskincstári rendszerben foglaltaknak
megfelelıen kell folyósítani.
16. §
(1) Önkormányzati támogatásban részesülı szervezetek és magánszemélyek a –
nem szociális ellátásként – juttatott összeg rendeltetésszerő felhasználásáról
a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint kötelesek elszámolni.
(2) A polgármester a belsı ellenırzés keretében köteles ellenırizni a célirányos
felhasználást és a számadást.
(3) A
jóváhagyott
támogatások
folyósítását
a
megállapodásokban,
szerzıdésekben foglaltaknak megfelelıen kell teljesíteni.
(4) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség
teljesítéséig, ha a támogatott szervezet, illetve magánszemélyek számadási
kötelezettségének határidıre nem tesz eleget.
(5) Az 1/11 alcímen egyházak támogatását a Képviselı-testület az érintett
egyházak igényeinek figyelembevételével határozatban osztja fel.
(6) Az 1/3 alcímen Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködésére tervezett
elıirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a hozzá kapcsolódó
bevételek teljesülését, egyébként az idıarányos teljesítés az irányadó.
(7) A (3) bekezdésekben foglaltaktól eltérni a felhasználásra jogosult, illetve
kedvezményezett indokolt kérelme alapján, a polgármester írásos engedélye
szerint lehet.
(8) Az eredménytelen pályázatok elıirányzatainak törlésére, módosítására
vonatkozó javaslatot szükség szerint a Képviselı-testület elé kell terjeszteni.
(9) A költségvetésbıl nyújtott támogatásokat Edelény város hivatalos honlapján
közzé kell tenni – az adatvédelmi törvény elıírásának betartásával.
17. §
Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési, beruházási,
szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználásánál kötelesek
a közbeszerzési törvény elıírásai szerint eljárni.
18. §
(1) Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetıje az esedékességet követı 30
napon túli tartozás állományáról 5 napon belül köteles tájékoztatni a
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Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát (adatszolgáltatás 18. sz. melléklet
szerint).
(2) Amennyiben az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény tartozásállománya
meghaladja a 30 napot és mértéke eléri az intézményi költségvetés eredeti
kiadási elıirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot és a tartozását 1
hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani Képviselı-testület önkormányzati
biztost rendel ki.
19. §
(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı elemi csapás,
illetıleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a
polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmenti intézkedést
hozhat, amelyrıl a Képviselı-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság
fejlesztése, foglalkoztatás elısegítése, vállalkozások letelepítése érdekében
tárgyalásokat folytasson, elızetesen kötelezettséget vállaljon.
(3) A végleges
szükséges.

kötelezettségvállaláshoz

a

Képviselı-testület

jóváhagyása

felhatalmazza
a
Polgármestert,
hogy
az
(4) A
Képviselıtestület
Egészségbiztosítási Alappal a pénzeszközök átvételére vonatkozó
megállapodást megkösse, az Intézményvezetık elızetes véleményének
kikérése mellett.
(5) A nettó ötmillió forintot elérı vagy azt meghaladó értékő árubeszerzésre,
építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyon-hasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékő jog átadására, valamint
koncesszióba adásra vonatkozó szerzıdések megnevezését (típusát), tárgyát,
a szerzıdést kötı felek nevét, a szerzıdés értékét, határozott idıre kötött
szerzıdés esetében annak idıtartamát, valamint az említett adatok változásait
közzé kell tenni Edelény város hivatalos honlapján a szerzıdés létrejöttét
követı 60 napon belül. A közzétételrıl az önkormányzati szerv nevében
szerzıdést kötı személy gondoskodik.

20. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit
2010. január 1-jétıl kell alkalmazni.

Dr. Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı

Molnár Oszkár
polgármester
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1. számú melléklet

Edelény Város Önkormányzat Címrendje

CÍM/ALCÍM

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

1.

Önkormányzat mőködése
Polgármesteri Hivatal mőködése
Kistérségi Hivatal mőködése
Kisebbségi Önkormányzat mőködése
Szociálpolitikai kiadások
Bursa támogatás
Kistérségi közmunkaprogram
EVSE sporttámogatás
BTE támogatás
EVTTE támogatás
Máltai Szeretetszolgálat támogatása
Egyházak támogatása
Polgárırség támogatása
Rendırség támogatésa
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás mőködéséhez hozzájárulás
Városi Oktatási Központ
Szociális Szolgáltató Központ
Mővelıdési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Árpád Múzeum
Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet
Általános tartalék
Céltartalék
Hitel, kötvény kamata
Finanszírozási kiadások

1/1.
1/2.
1/3.
1/4.
1/5.
1/6.
1/7.
1/8.
1/9.
1/10.
1/11.
1/12.
1/13.
1/14.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

39

40

Megnevezés
I. Mőködési kiadások
II. Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata
III. Felújítás
IV.Beruházási kiadások
V.Felhalmozási támog.értékő kiadás
VI. Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.célra
VII.Kölcsön nyujtása
VIII. Tartalékok
céltartalék
453 567
általános tartalék
10 244
37 530
3 991 474 Költségvetési kiadások összesen
227 510 IX.Finanszírozási kiadások
hosszú lejárarú hitel törlesztése
227 510
rövid lejáratú hitel törlesztése
forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
forgat.célú értékpapírok vásárlása
befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

4 218 984 Költségvetési és finansz.c.kiad.összesen
X. Egyéb finanszírozás kiadásai
4 218 984 ÖSSZES KIADÁS

Költségvetési és finansz.c.bevét.összesen
X Egyéb finanszírozás bevételei
ÖSSZES BEVÉTEL

elıirányzat
268 453
39 500
558 842
1 248 158
1 358 863
232 387
26 561

FELHASZNÁLÁS

Megnevezés
I. Intézményi mőködési bevételek
II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
III.Önkormányzat sajátos mőködési bevételei
IV.Önkormányzat költségvetési támogatása
V.Támogatásértékő bevételek
ebbıl: EU kv-bıl
VI.Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszk.
VII.Elızı évi elıirányzat maradv., pénzm.átvétele
VIII.Támogatási kölcsönök visszatérülése
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek
ebbıl: EU kv-bıl
X. Befektetési célú értékpapírok értékesítése
Költségvetési bevételek összesen
IX. Finanszírozási célú bevételek
hosszú lejárarú hitel felvétele
rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)
forgat.célú értékpapírok értékesítése

FORRÁS

Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

4 218 984

4 218 984

50 698

4 163 758
55 226
4 528

517 037
470 397
46 640

elıirányzat
3 336 877
14 750
43 076
248 424
1 600
1 994

Adatok ezer Ft-ban

2. sz. melléklet

3.sz.melléklet
I. Mőködési célú bevételek és kiadások mérlege
2010. év
Adatok ezer Ft-ban
Bevétel

Kiadás

Megnevezés
Intézményi mőködési bevét.
Ök. sajátos mőköd. bevételei
Önkormányzat költségv.tám.
Támogatásértékő mők.bevét.
Mőköd.célú pe.átvét.áh-on kív.
Elızı évi pénzmaradv.átvétel
Támogatási kölcsönök visszat.
Pénzforgalom nélküli bevétel

elıirányzat
Megnevezés
266453 Személyi juttatások
558842 Munkaadókat terhelı járulék
1189314 Dologi és egyéb folyókiadás
1138731 Támogatás értékő mük.c.kiad.
6028 Áh-on kivőlre pe.átadás
Szociálpolitikai kiadás
Ellátottak pénzbeni juttatása
8084 Mők. célú kölcsön nyújt. törl.
Elızı évi maradvány átadása
Rövid lej.hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok
3167452 Mők.célú kvi.kiad.össz:
227510 Finansz.célú mőköd.kiadások
227510 rövid lejáratú hitel törlesztése
3394962 Összes mőködési kiadás

Mőköd.célú kvi.bev.össz:
Finansz.célú mőköd.bevételek
mők.célú rövid lej.hitelfelvét.
Összes mőködési bevétel

elıirányzat
1557029
374393
1100094
1825
5517
296899
120

59085
3394962
0
3394962

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevétel
Megnevezés
Felhalm.és tıkejell.bevételek
Befekt.pü.eszköz kamata
Ök.sajátos bevételei (felhalm.)
Önkormányzat költségv.tám.
Támogatásértékő felh.bevétel
Felh.pe.átvétel áh-on kivülrıl
Felhalmozási ÁFA visszatér.
Értékesit. tárgyi eszk.ÁFÁ-ja
Fejleszt.célú kölcs.visszatérülés
Pénzforgalom nélküli bevétel
Befekt.célú értékpapírok ért.
Felh. célú kvi.bev.össz:
Finanszírozási célú bevételek
felhalmozási célú hitelfelvétel
Összes felhalm.bevétel

KVI. BEVÉTEL ÖSSZESEN:
FINANSZIROZ. CÉLÚ BEV.
ÖSSZES BEVÉTEL

Kiadás
elıirányzat
7500
28000
4000
58844
220132
20533
1000
1000

Megnevezés
Felujitás
Beruházási kiadások
Felhalm.célú támogatásért.k.
Áh-on kívülre végl.átadás
Felhalm.célú kölcs.törleszt.
Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.
Hosszú lejáratú hitel kamata
Fejlesztési célú tartalék

445483
37530
824022 Felh. célú kvi.kiad.össz:
0 Finanszírozási célú kiadások
hosszú lejáratú hitel törl.
Befekt.célú ért.papírok bevált.
824022 Összes felhalm.kiadás

3991474 KVI KIADÁS ÖSSZESEN:
227510 FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD.
4218984 ÖSSZES KIADÁS

41

elıirányzat
43076
248424
1994
1600
1000
14750
457952

768796
55226
4528
50698
824022

4163758
55226
4218984

4.sz.melléklet
Edelény Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 2/1 oldal
Cím
Megnevezés
1. Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel
Egyéb saját bevétel
ÁFA bevételek,- visszatérülések
Hozam és kamatbevételek
Intézményi mőködési bevételek összesen
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Önkormányzati lakások értékesítése
Ingatlanok értékesítés
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl származó bev.
Hozam, kamat bevételek
Üzemeltetésbıl származó bevétel
Felhalmozási és tıkejellegő bevételek összesen
Iparőzési adó
Pótlékok, bírságok
SZJA
Gépjármőadó
Környezetvédelmi birság
Talajterhelési díj
Egyéb sajátos bevételek
Önkormányzat sajátos mőködési bevételei összesen
Normatív állami hozzájárulás
Önhibájukon kívül hátr.helyzetben levı önkorm. támog.
Mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása
Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
Kiegészítı támogatás egyes szociális feladatokhoz
Központosított elıirányzatok
Címzett, céltámogatás, CÉDE, TEKI
A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám.
Egyéb központi támogatás
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen
Támogatásértékő mőködési bevételek
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
Támogatásértékő bevételek összesen:
Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülrıl
Államháztartáson kívülrıl átvett pénzeszközök összesen
Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átvétele
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Pénzforgalom nélküli bevételek: Polgármesteri Hivatal
Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok bevételei
Polgármesteri Hivatal bevétele összesen:
2-5. Intézményi mőködési bevételek
Felhalmozási, tıkejellegő bevételek
Támogatásértékő mőködési bevételek
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülrıl
Elızı évi maradvány, pénzmaradvány átvétele
Pénzforgalom nélküli bevételek
Intézmények bevételei összesen:
Önkormányzat költségvetési bevétele összesen
Finanszírozási célú bevételek
Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)
ÖSSZES BEVÉTEL
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elıirányzat
4 028
57 750
30 920
4 800
97 498
7 500

28 000
4 000
39 500
102 000
1 512
400 414
44 000
180
4 800
5 936
558 842
719 709

506 646
4 831
16 972

1 248 158
151 688
220 132
371 820
5 243
20 533
25 776

443 293
37 530
2 822 417
170 955
987 043
785

10 274
1 169 057
3 991 474
227 510
227 510
4 218 984

4.sz.melléklet
Edelény Város Önkormányzata 2010. évi kiadásai
Cím

2/2 oldal

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Mőködési célú célú támogatásértékő kiadások
Államháztartáson kívülre végleges mőködési pénzeszk.átadások
Társadalom-, szociálpolitikai kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Mőködési kiadások összesen
Felujitás
Beruházási kiadások
Felhalmozási célú támogatásértékő kiadások
Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad.
Lakástámogatás
Felhalmozási és tıkejellegő kiadások

elıirányzat
1 557 029
374 393
1 053 865
61 979
1 825
5 517
296 899
120
3 351 627
43 076
248 424
1 994
1 600
295 094

Kölcsönök nyujtása
- mőködési
- felhalmozási
6.
7.

9.

Általános tartalék
Céltartalék
Tartalék összesen

46 640
470 397
517 037

Önkormányzat költségvetési kiadása összesen

4 163 758

Finanszirozási célú kiadások
- hosszú lejáratú hitel törlesztése
- rövid lejáratú hitelek törlesztése
- forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
- forgat.célú értékpapírok vásárlása
- befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
ÖSSZES KIADÁS

55 226
4 528

43

50 698
4 218 984

44

Városi Oktatási Központ

Szociális Szolg.Központ

Mőv.Közp.,Könyvt. Sz.Á.Múz.

Koch R.Kórház és Rendelıint.

3.

4.

5.

Hitel,kötvény kamata

8.

9.

Céltartalék

7.

ÖSSZES KIADÁS

Finanszírozási kiadások

Költségv.kiad.össz.

Általános tartalék

6.

Kiadás összesen

Polgármesteri Hiv.

2.

INTÉZMÉNY

1.

CÍM /
ALCÍM

10 825
109 702
374 393

127 281
39 293
419 473
1 557 029

1 557 029

374 393

374 393

33 605

468 743

1 557 029

97 942
122 319

502 239

1 101 094

1 101 094

501 753
1 101 094

35 472

86 585

206 225

271 059

7 342

7 342

7 342

7 342

297 019

297 019

297 019

120

296 899

248 424

3 594

55 226
4 218 984
43 076

55 226
823 022
3 395 962

3 594

14 750
4 163 758
248 424

14 750
767 796
3 395 962

43 076

1 030 928
3 631 971

87 780

247 591

800 662

1 465 010

46 640

0
295 094

2 190

0

3 375

289 529

470 397

3 594

3 594

457 952

248 424

480

3 375

244 569

12 445

43 076

1 710

41 366

Felújítás

KIADÁS

Támogat.
ért.kiadás,
Felhalm.
végleges
pénzeszk. és tıkejell.
átadás
kiad össz. Összesen
Beruházás

FELHALMOZÁSI KIADÁS

Adatok: eFt-ban!

46 640

1 030 928
3 336 877

85 590

247 591

797 287

1 175 481

Támogat. Szociálpol.
kiad.,
Dologi és ért.kiadás,
Munkaadót
végleges ellátottak Mőködési
egyéb
kiadás
Személyi
terhelı
folyó
pénzeszk. pénzbeli
átadás
juttatása összesen
juttatás
járulékok kiadások

MŐKÖDÉSI KIADÁS

Edelény Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési kiadási elıirányzatai

5 .sz.melléklet
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CÍM /
ALCÍM
INTÉZMÉNY
1/1.
Polg. Hiv. mőköd.
Önkormányzat mők.kiad.
Állom.nem tartozók
Vagyonbiztosítás
Külföldi kapcsolat
Továbbszáml.szolgált.
Közcélú, közhasznú fogl.
Hivatal szervezetfejlesztése
Foglalkoztatási paktum
Ért.tárgyi eszk. ÁFA befiz.
Felhalm.célú kiadások
Elsı lakáshoz jutók tám.
Gimn.beruh.TIOP hozzáj.
1/2.
Kistérségi Hivatal mők.
1/3.
Kisebbségi önkorm.mők.
1/4.
Szociálpolitikai kiadások
1/5.
Bursa támogatás
1/6.
Kistérségi közmunkapr.
1/7.
EVSE sporttámogatás
1/8.
BTE támogatás
1/9.
EVTTE támogatás
1/10.
Máltai Szeretetszolg.tám.
1/11.
Egyházak támogatása
1/12.
Polgárırség támogatása
1/13.
Rendırség támogatása
1/14.
TISZK mőködési hozzájár.
KIADÁS

502 239

35 593

277 956
474
862

Személyi
juttatás
158 076
25 728
3 550

MŐKÖDÉSI KIADÁS
Támogat. Szociálpol.
kiad.,
Dologi és ért.kiadás,
egyéb
Munkaadót
végleges ellátottak Mőködési
kiadás
folyó
terhelı
pénzeszk. pénzbeli
juttatása összesen
átadás
járulékok kiadások
37 349
58 070
253 495
6 947
118 440
151 115
958
4 508
1 482
1 482
1 600
1 600
67 680
67 680
37 928
1 500
317 384
152
14 670
15 296
260
5 046
6 168
1 000
1 000
0
0
0
8 393
1 005
44 991
566
566
5 955
296 899
302 854
1 525
1 525
300
300
800
800
3 000
3 000
100
100
100
100
400
400
200
200
200
200
717
717
97 942
271 059
7 342
296 899 1 175 481

5/a. sz. melléklet
Adatok: eFt-ban!
KIADÁS
FELHALMOZÁSI KIADÁS
Támogat.
ért.kiadás,
Felhalm.
végleges
pénzeszk. és tıkejell.
Felújítás Beruházás
átadás
kiad össz. Összesen
0
253 495
0
151 115
0
4 508
0
1 482
0
1 600
0
67 680
0
317 384
0
15 296
0
6 168
0
1 000
41 366
244 569
285 935
285 935
1 600
1 600
1 600
1 994
1 994
1 994
0
44 991
0
566
0
302 854
0
1 525
0
300
0
800
0
3 000
0
100
0
100
0
400
0
200
0
200
0
717
41 366
244 569
3 594
289 529 1 465 010

Edelény Város Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési kiadási elıirányzatai
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2.
3.
4.
5.

CÍM /
ALCÍM

Városi Oktatási Központ
Szociális Szolgáltató Központ
Mőv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz.
Koch R.Kórház és Rendelıint.
Összesen

INTÉZMÉNY
37 834
86 011
3 350
43 760
170 955

Intézményi
mőködési
bevételek

0

Felhalmoz.
tıkejellegő
bevételek

985 443
987 043

1 600

785

785

10 274

10 274

Pénzforg.
nélküli
bevételek

MEGNEVEZÉS

Támogatás Államházt.
értékő
kívülrıl
bevételek,
átvett
kiegészít. pénzeszköz

Edelény Város Önkormányzat intézményei 2010. évi költségvetési bevételi elıirányzatok

37 834
87 611
14 409
1 029 203
1 169 057

762 828
159 980
73 371
1 725
997 904

Intézmény
bevétele
felügyeleti
szervtıl kapott
Felügyeleti
szervtıl kapott
támogatás
nélkül
támogatás

Adatok eFt-ban!

800 662
247 591
87 780
1 030 928
2 166 961

Bevétel
összesen

5/b. sz. melléklet

Edelény Város

6. sz. melléklet

Beruházási kiadási elıirányzatok feladatonkénti részletezése

BERUHÁZÁSI FELADAT
Polgármesteri Hivatal
1.) Gimnázium korszerősítés
2.) IVS aktualizálása
3.) Tájház bıvítés magvalósíthatóság tanulmány terv
4.) Funkcióbıvítı települési rehab.elvi építési engedély
5.) Informatikai fejlesztés
6.) Településrendezési terv
7.) Nefelejcs úi Óvoda akadálymentesítési és felujítási terv
8.) Város szabályozási terv módosítás

Városi Oktatási Központ
1.) Kombi pároló sütı

Adatok E Ft-ban
ELİIRÁNYZAT
237 030
1 625
188
500
1 350
3 000
813
63

3 375

Mővelıdési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum
1.) Számítógépek (TÁMOP pályázat)
Beruházási kiadások összesen

480
248 424

7. sz. melléklet
Felújítási kiadási elıirányzatok célonkénti részletezése

FELÚJÍTÁS
Polgármesteri Hivatal
1.) Belvárosi gyüjtıút korszerősítési terv
2.) Mátyás k. út burkolat felujítás
3.) Mátyás k., Jázmin úti játszóterek felujítása
4.) Császtai uradalmi pince felujítása
5.) Víz, szennyvíz felujítása
Mővelıdési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum
1.) Tájház Vadászy ház tornác felujítása (pályázat)
Felújítás összesen:

Adatok E Ft-ban
ELİIRÁNYZAT
605
28 478
7 003
280
5 000

1 710
43 076

47

Edelény Város
8. Sz. melléklet
Céltartalék összegének célonkénti részletezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Megnevezés
Államkötvény 2007-2010.évi
Kötvénykibocsátás
Belvárosi gyüjtıút korszerősítés
Funkcióbıvítı települési rehabilitáció pályázathoz önerı
Borsodi Tájház ÉMOP pályázat önerı
Pedagógiai módszertani pályázat sikerdíj
Fejlesztési céltartalék
Talajterhelési díj 2009.évi maradványa, és 2010.évi bevétele
Országgyőlési és helyhatósági választás költségeire

Adatok ezer Ft-ban
Elıirányzat
150 120
89 123
24 638
160 000
10 883
9 576
13 612
9 445
3 000

CÉLTARTALÉK MINDÖSSZESEN

470 397

9. sz. melléklet
Intézmények létszámkerete

Jóváhagyott
létszám

Intézmény megnevezése
Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatal
Városi Oktatási Központ
Szociális Szolgáltató Központ
Mővelıdési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet
Létszámkeret összesen közhasznu fogl.nélkül
Polgármesteri Hivatal
közcélú foglalkoztatás
közhasznú foglalkoztatás
pályázatban közremőködı létszám
Mővelıdési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
közhasznú foglalkoztatás
LÉTSZÁMKERET ÖSSZESEN

48

fı
60
13
209
69
16
224
591
281,5
3
0,5
1
877

10. sz. melléklet
Társadalom-, szociálpolitikai juttatások
Adatok ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont
Rendelkezésre állasi támogatás Szt.37/A.§
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.
37/B.§.(1)bek.a)pont

Ellátás összesen
29 160
171 000
9 108

Rendszeres szoc.segély keresı tevékenység mellett 37/E (1) bekezd.fogl.szem.

4 008

Idıskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt.38§.(1)bek.c)pont
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.
Átmeneti segély Szt.45.§.
Temetési segély Szt.46.§.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeni támogatása
(Gyvt.20/A§)
Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
pótléka (Gyvt.20/B§)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§
Óvodáztatási támogatás
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Rászorultságtól függı pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

16 380
1 200
20 520
4 293
13 007
1 200
11 379
697
4 509
600
3 000
290 061

Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont
Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.45.§(1)bek.a) pont
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása
Szt.55/a §(3)bek.

3 000

Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont

880
1 134

Köztemetés Szt.48.§
Közgyógyellátás Szt.49.§
Rászorultságtól függı normatív kedvezmények
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.

1 824

Étkezés Szt.62.§.
Házi segítségnyujtás Szt.63.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)

6 838

Természetben nyujtott szociális ellátások összesen
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

296 899

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıirások
alapján) adott pénzügyi ellátás
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıirások
alapján) adott természetbeni ellátás

296 899

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen
Ápolási díj után fiz.21 %
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 24 %

4 925
1 030
5 955
302 854

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 24%
Járulék összesen

Együtt
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50

Bevétel összesen

Bevétel
Intézményi mőködési bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatásértékő mőködési bevételek
Támogatásértékő felhalmozási bevételek
Mőköd.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülrıl
Felhal.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülrıl
Pénzforgalom nélküli bevételek

2010.évi
elıirány.

566 Kiadás összesen

Kiadás
Személyi juttatások
566 Munkaadót terhelı járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Támogatásértékő mőköd.kiadások
Mőköd.célú pe.átad.állh-on kívülre
Felujítás
Beruházás
Felhal.célú pe.átad.állh-on kívülre
Támogatásértékő felh.kiadások

2010. évi bevételei és kiadásai

Helyi Kisebbségi Önkormányzat

2010.évi
elıirány.

566

566

Adatok e Ft-ban

11. számú melléklet

51

170 155

94 900

Önkorm.költségvet.támogat

Támogatásértékő bevételek

267 263

1 210

254 601

1 188

94 900

97 922

38 703

21 888

V.

252 513

94 900

97 922

37 803

21 888

VI.

460 765

Likvidhitel

-20 684

460 765

Havi elıirányzat eltérés

Halmozott elıirányzat elt.
440 081

272 056
292 740

785 723

324 958

Bevétel összesen

Kiadás összesen

3 000
292 740

3 000
324 958

1 625

22 000

759

107 400

30 478

127 478

Tartalékok
Kiadás összesen

500

28 478

Felujitás

Beruházás

23 000

759

Pénzeszk.átad.államh.kív.

Szociálpolitikai kiadás

940

1 627

104 800

33 576

128 278

Támogatás ért. kiadások

Hosszú lejáratú hitel,kötv.kamat

Dologi kiadás

Járulékok

Személyi juttatás

Kiadások

418 689

-21 392

339 215

317 823

12 578
339 215

688

7 003

24 000

759

21 735

101 900

33 779

136 773

382 569

-36 120

303 383

267 263

23 505
303 383

813

605

23 000

759

1 626

92 800

32 320

127 955

362 761

-19 808

274 409

254 601

3 000
274 409

263

280

20 000

759

86 100

32 407

131 600

164 295

-198 466

450 979

252 513

3 000
450 979

180 000

19 000

759

88 200

30 620

129 400

327 607

163 312

299 771

463 083

27 638
299 771

23 000

759

1 627

84 000

31 474

131 273

463 083

37 530

256 900

98 062

38 803

8 500

23 288

VII.

94 900

97 922

37 903

21 888

VIII.

513 513

185 906

294 217

480 123

13 883
294 217

3 650

30 000

759

87 200

29 365

129 360

480 123

317 823

1 210

94 900

98 062

36 903

13 000

23 188

IV.

Bevételek összesen

272 056

21 743

94 900

97 922

101 903

21 888

III.

227 510

785 723

453 567

94 900

97 922

35 603

21 888

II.

Rövid lejáratú hitel(forráshiány)

Államkötvény értékesítése

Pénzforg.n.bevételek

1 210

35 203

Sajátos mőködési bevételek

Pe.átvét.áh-on kivülrıl

7 000

23 688

I.

Felhalmozási tıke jell. bev.

Mőködési bevétel

Bevételek

Megnevezés

2010. évi elıirányzat felhasználási ütemterve

Edelény Város Önkormányzat

436 260

-77 253

369 966

292 713

6 207
369 966

57 030

27 600

759

885

31 735

88 000

29 050

128 700

292 713

94 900

97 922

78 003

21 888

IX.

316 234

-120 026

440 911

320 885

163 000
440 911

28 900

759

1 626

86 300

30 506

129 820

320 885

153 032

98 062

40 903

7 000

21 888

X.

292 418

-23 816

278 829

255 013

3 000
278 829

27 500

759

87 800

31 070

128 700

255 013

94 900

97 922

39 003

23 188

XI.

0

0

0

0

94 831

98 363

38 109

4 000

21 885

XII.

0

-292 418

549 606

257 188

250 821
549 606

8 260

6 710

29 019

762

0

10 000

86 594

29 748

127 692

257 188

adatok e Ft-ban

0

0

4 218 984

4 218 984

512 632
4 218 984

252 829

43 076

297 019

9 111

1 825

69 976

1 101 094

374 393

1 557 029

4 218 984

227 510

37 530

453 567

26 561

1 358 863

1 248 158

558 842

39 500

268 453

Összesen

12. sz. melléklet

13. sz. melléklet
A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg
Megnevezés

2010

2011

2012

I. Mőködési bevételek és kiadások
Intézményi mőködési bevételek (felhalmozási ÁFA nélkül)

266 453

274 447

Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

158 428

166 349

174 667

1 589 728

1 621 523

1 653 953

1 138 731

1 172 893

1 208 080

227 510

186 791

176 216

Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele
Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

282 680

6 028

Támogatásértékő mőködési bevétel
Mőködési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Rövid lejáratú hitel
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

8 084

Mőködési célú bevételek összesen

3 394 962

3 422 002

3 495 596

Személyi juttatások

1 557 029

1 588 170

1 619 933

374 393

382 361

390 008

1 100 094

1 136 451

1 168 635

302 416

313 000

315 000

1 825

1 900

1 900

120

120

120

59 085
3 394 962

3 422 002

3 495 596

Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei

73 030

75 000

76 500

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei

4 000

4 200

4 500

58 844

42 700

43 500

Munkaadókat terhelı járulékok
Dologi kiad.és egyéb folyó kiadások (ért.tárgyi eszk. ÁFA és kamatfiz.nélkül)
Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
Támogatásértékő mőködési kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása
Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
Tartalékok
Mőködési célú kiadások összesen
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Fejlesztési célú támogatások
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl

20 533

Támogatásértékő felhalmozási bevétel

220 132

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

1 000

1 050

1 125

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja

1 000

1 500

1 500

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Hosszú lejáratú hitel
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

445 483

150 000

50 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

824 022

274 450

177 125

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)

248 424

85 000

60 000

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)

43 076

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés

1 000

1 500

1 500

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 600

16 600

1 600

Támogatásértékő felhalmozási kiadás

1 994

2 100

2 300

Felhalmozási célú köcsönök nyújtása és törlesztése
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

4 528

4 528

4 528

14 750

27 200

25 220

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
Tartalékok

50 698
457 952

42 105
95 417

42 105
39 872

Felhalmozási célú kiadások összesen

824 022

274 450

177 125

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN

4 218 984

3 696 452

3 672 721

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSA ÖSSZESEN

4 218 984

3 696 452

3 672 721

Hosszú lejáratú hitel kamata

52

53

Beruházás célonként

Felujitás célonként

3.

4.

Összesen

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)
- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel
- Mővelıdési Ház rekonstrukciós hitel
- Kötvénykibocsátás

2.

Kötelezettség
sor
szám
jogcime
1.
Mőködési célú hiteltörlesztés (tıke+kamat)

2003
2006
2007

Köt.váll.
éve

Köt.váll.éve
elıtti kifizetés

69976

4550
1956
63470

2010

73834

4150
1907
67777

71854

3751
1859
66244

Kiadás vonzata évenként
2011
2012

a több éves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségekrıl
célok szerint, évenkénti bontásban
(kötelezettségvállalással terhelt)

KIMUTATÁS

832881

3354
19597
809930

2013 után

1048545

15805
25319
1007421

Adatok e Ft-ban
Összesen

14.sz. melléklet

54

2.

Hitel jellege

Összesen

Felhalmozási célú
- Beruházás a 21.századi iskolába célhitel
- Mővelıdési Ház felujításhoz célhitel
- Kötvénykibocsátás

Sorszám
1.
Mőködési célú

2003
2006
2007

Felvétel éve

2013
2025
2027

Lejárat éve

790129

13410
18824
757895

2010.

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban

KIMUTATÁS

743495

10058
17647
715790

696862

6706
16471
673685

650228

3354
15294
631580

Adatok e Ft-ban
Hitelállomány január 1-jén
2011.
2012.
2013 után

15.sz. melléklet
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TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0014 Program a Közmővelıdési
intézményrendszer felnıttképzési kapacitásának
bıvítésére
Összesen:

Megnevezés
ÉMOP-2008.4.3.1/2/2F-2f Gimnázium korszerősítés
ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 Hivatali szervezetfejlesztés

8414
240870

Bevételi
219332
13124

8414
260740

480
219812

480
237510

2010. évi elıirányzat
ebbıl: fejlesztési
Kiadási
Bevételi
Kiadási
237030
219332
237030
15296

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

24040
266722

Bevételi
229558
13124

24040
294545

Kiadási
255065
15440

összes elıirányzat

Adatok ezer Ft-ban

16. sz. melléklet

56

1.
2.
3.
4.
5.

CÍM /
ALCÍM

Kiadás összesen

Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet

Mővelıdési Központ, Könyvtár és Szekrényessi Á Múzeum

Szociális Szolgáltató Központ

Városi Oktatási Központ

Polgármesteri Hivatal

INTÉZMÉNY

8720

Személyi juttatás
1580
3750
3390

Edelény Város Önkormányzat 2010. évi zárolt költségvetési kiadási elıirányzatai

2263

15025

Dologi és egyéb
Járulékok
folyó kiadások
427
3063
979
9709
857
703
1550

Összesen
5070
14438
4950
1550
0
26008

Adatok e Ft-ban

17. sz. melléklet

Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ügyrendben kért
szót. Elmondja, hogy a szünetben egyeztetett a Pénzügyi Osztály vezetıjével,
azt javasolja, hogy hallgassák meg osztályvezetı asszonyt abban a témában,
amit leegyeztettek.
Polgármester elmondja, hogy az SZMSZ szerint az osztályvezetıknek
ügyrendben nem tud szót adni. Annyi történt, hogy ı a költségvetési vitában
elhangzott osztályvezetı asszony részérıl az Önkormányzati Híradó költsége
660,- eFt-os összeggel. Nyílván a költségvetés minden egyes tételére
osztályvezetı asszony sem emlékezhet, de a szünetben tisztázódott, hogy nem
helyes a 660 eFt-os összeg, a helyes összeg 900 eFt. Mivel a költségvetési
rendeletet - hallgatólagos megállapodás alapján - a módosításban számok nélkül
fogadták el, ezért azt gondolja, hogy így helyén van minden.

3./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az átruházott hatáskörében hozott 2009. évi bizottsági polgármesteri
döntésekrıl.
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét 9./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Varga Ferenc képviselı kérdése a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökéhez, hogy
végeztek-e ellenırzést az átruházott hatáskörök gyakorlásában, ha igen, akkor azt
hogyan minısítették?
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy csak a
lejárt határidejő határozatok végrehajtásában, illetve ezek között végeztek
ellenırzést, jegyzı úrtól kértek visszamenıleg ezzel kapcsolatban aktákat, amelyre
levél formájában megkapták a választ. 2006. 2007.2008. évre vonatkozóan most
fog következni szúrópróba szerő ellenırzés.
Valamennyi bizottság javasolja az elıterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 17 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
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9/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

Beszámoló az átruházott hatáskörében hozott
2009.
évi
bizottsági
és
polgármesteri
döntésekrıl

Edelény Város Önkormányzatának Képviselıt-testülete
megtárgyalta a képviselı-testület által az állandó
bizottságaira és a polgármesterre átruházott hatáskörében
hozott döntésekrıl szóló beszámolót és azt elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

4./ Napirendi pont tárgya:
Bizottságok 2010. évi munkatervének ismertetése.
Elıadók: bizottságok elnökei
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Oktatási-Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport
Bizottság, Szociális-Egészségügyi és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnökei ismertették a bizottságok
2009. évi munkatervét, melyet a bizottságok jóváhagytak, valamennyi munkaterv a
képviselı-testület munkatervére épül.
Hernádi Attiláné Oktatási-Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének
kérdése, hogy a Mővelıdési Központ, Könyvtár és Múzeum munkájáról szóló
beszámoló és az éves munkaterve mikorra fog elkészülni? Ki a helyettese az
intézményvezetınek?
Polgármester, ha jól tudja, két helyettes van ennél az intézménynél, a könyvtárban
van egy helyettes Diczházi Lajosné, illetve a mővelıdési központban Lipták Lajosné.
Az, hogy az intézmény vezetıje mikor lesz munkaképes, nem tudja megmondani. Úgy
gondolja, hogy a két anyagnak az elkészítését elnök asszony majd egyezteti az
intézményvezetı-helyettesekkel.
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke véleménye az, hogy az
intézményi beszámolónak és a munkatervnek az elkészítése törvényi kötelezettség.
Igaz, hogy ez a képviselı-testületnek a hatásköréhez tartozna, de átruházott
hatáskörben a szakbizottság van megbízva az elfogadásával, illetve tárgyalásával.
Felhívja jegyzı úr figyelmét, hogy ilyen esetben, amikor törvényi kötelezettség van, a
helyettesnek kell elkészítenie a szükséges anyagot.
Polgármester véleménye, hogy az két dolog, hogy intézménynek mőködnie kell attól,
hogy az igazgató úr törött lábbal fekszik, ennek semmi köze egymáshoz, mint ahogy a
tapasztalat mutatja, ez az intézmény ugyanúgy mőködik. Az intézmény a törvényes
kötelezettségének természetesen eleget fog tenni, és nem érti, hogy mi a probléma
azzal, hogy ha február helyett esetleg májusban fog elkészülni a beszámoló a
mővelıdési központ részérıl.
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Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének véleménye szerint, ha
a mővelıdési központ munkaterve csak májusban, vagy júniusban kerül elfogadásra,
az már késı, hiszen ez arról szól, hogy 2010-ben milyen rendezvényeket fog tartani,
ezekhez összeget, határidıt kell mellérendelni, illetve, hogy ki lesz a felelıse.
Felvetıdik a kérdés, hogy májusig mit fog csinálni az intézmény – rendezvények
tekintetében - munkaterv nélkül.
Polgármester annak örül, hogy eddig nem készült el az intézmény munkaterve,
hiszen a képviselı-testület pontosan azt a tételt csökkentette felére a mővelıdési
központ költségvetésében, - nevezetesen a rendezvényekét - amit most kér a
képviselı asszony. Amennyiben most készen lenne a munkatervük, azt kıkeményen
át kellett volna dolgozni, mert nem úgy mőködik, hogy megterveznek 25 rendezvényt
és azokat megtartják, csak éppen fele pénzbıl tartsák meg. Így nem mőködik a dolog,
mert ha van egy rendezvénynek egy adott költsége, - pl. meghívnak egy színészt, az
nem fog eljönni „fél pénzért”. Azért is jó, hogy még nincs munkaterve, mert az
intézmény az elızıekben elfogadott költségvetés alapján fogja elkészíteni a
munkatervét, és idıben eleget fog tenni törvényi kötelezettségének.
Borza Bertalan képviselı elmondja, hogy a képviselı-testületnek különösebb
ráhatása nincs a bizottságok munkatervére, ez csak a tudomásulvételrıl szól.
Örömmel fogadná, ha korábbi évek gyakorlatának megfelelıen megkapnák a
képviselık is a bizottságok munkatervét.
5./ Napirendi pont tárgya:
A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadásáról.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 10./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı elmondja, hogy a „Közfoglalkoztatási Terv”
elfogadásának jogszabályban elıírt követelménye, hogy elızetesen véleményezze a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Szociális Kerekasztal, illetve a Regionális
Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltségének vezetıje. Tájékoztatja a testületet,
hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. február 10-én tartott ülésén
megtárgyalta a „Közfoglalkoztatási Terv”-et és elfogadásra javasolja. A kisebbségi
önkormányzat ülésén elhangzott, hogy ıket is vonják be a személyek kiválasztásába
és a közfoglalkoztatás bonyolításába. A Szociális Kerekasztal 2010. február 11-én
tartott ülésén tárgyalta meg a „Közfoglalkoztatási Terv”-et, és szintén elfogadásra
javasolja a testületnek. A Regionális Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltség
vezetıjének, Budai Sándor úrnak a véleménye, hogy a „Közfoglalkoztatási Terv”
tartalmazza a kötelezı elemeket. Célszerőnek tartaná a munkákat, feladatokat
konkrétan, naturális mértékegységekkel meghatározni, megjelölve, hogy az adott
feladat elvégzéséhez hány fıre és milyen képzettségő munkaerıre van szükség,
mennyi a bér, a járulék költsége.
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Összességében a kirendeltség vezetıje megállapítja, hogy a település által készített
„Közfoglalkoztatási Terv”-nek megvalósulásával az „Út a munkához” program
alapvetı célkitőzései teljesíthetıek és a tervet – a fentiek figyelembevételével –
elfogadásra javasolja.
Polgármester véleménye az, hogy nincs olyan ember, aki meg tudja mondani, hogy
az adott munkához hány fıre lenne szükség és ahhoz hány munkaóra
szükségeltetik.
Ezt követıen az elıterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

10/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - a
közfoglalkoztatás hatékony megvalósítás és az álláskeresési
megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából
- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 37/A.§ (1) bekezdése alapján „2010. évi
Közfoglalkoztatási Terv”-ét a határozat mellékleteként
j ó v á h a g y j a.
„A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv”-et véleményezte az Északmagyarországi Regionális Munkaügyi Központ Edelényi
Kirendeltsége, a Szociálpolitikai Kerekasztal, valamint Edelény
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata.
A jóváhagyott Közfoglalkoztatatási Terv kerüljön megküldésre a
Magyar Államkincstárnak, valamint az Észak-magyarországi
Regionális Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltségének.
Határidı:
Felelıs:

azonnal, illetve 2010. december 31.
polgármester
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2010. évi

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE

Z á r a d é k:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Edelény Város Önkormányzat 2010. évi
Közfoglalkoztatási Terv”-ét a 10/2010. (II.15.) számú határozattal j ó v á h a g y t a.
E d e l é n y, 2010. február 15.

Dr. Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı
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KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV
Edelény Város Önkormányzata - a közfoglalkoztatás hatékony megvalósítás és az
álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából - a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A.§ (1) bekezdése
alapján az alábbi Közfoglalkoztatási Tervet készíti 2010. évre.

A közfoglalkoztatási terv részei
I. A közfoglalkoztatás települési céljai és sajátosságai
II. A település jellemzıi, helyzetelemzés (kiemelten a foglalkoztatási/munkanélküliségi
adatokra)
III. A 2009. év közfoglalkoztatási tapasztalatainak értékelése, a terv teljesítése/eltérések
IV. A rendelkezésre állási támogatásban részesülık összetétele
V. A 2010 évi közfoglalkoztatási tervadatok (közfoglalkoztatás keretében ellátandó
közfeladatok, azok szervezése és ütemezése, a közfeladatok ellátásához szükséges
létszámok a közfoglalkoztatásban résztvevı szervezetek által vállalt közfeladatok szerint,
a közfoglalkoztatás finanszírozásának forrásai)
VI. Eljárási szabályok

I. A KÖZFOGLALKOZTATÁS TELEPÜLÉSI CÉLJAI ÉS SAJÁTOSSÁGAI
Edelény Város Önkormányzata a 1993. évi III. törvény 37/A.§-a alapján készíti el
közfoglalkoztatási tervét, mellyel kiemelt célja, hogy e terv megvalósításával és
végrehajtásával a munkára képes tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál
fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában annak
érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak.
Nem csak Edelény város, hanem egész térségünk, országunk problémája a tartós
munkanélküliség, amely jelentıs részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan
változó munkaerı-piaci viszonyoknak a következménye. A munkanélküliség 2008 év ıszén
bekövetkezı gazdasági világválság elıtt is jelentıs problémát jelentett településünkön, azóta
azonban még fokozottabban jelen van az emberek életében. A 2009-es év a gazdasági
visszaesés további elmélyülését hozta, mely következtében a munkaerı- piacról kiszorult
munkavállalók egyre jelentısebb arányban válnak a segélyezési rendszer alanyaivá. A tartós
munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését
idézi elı.
Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévı és bekerülı emberek
foglalkoztatása szervezett keretek között történjen. Ezért kiemelt jelentıségő a
közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási terv a településen élık adottságaihoz és a
helyi sajátosságokhoz, lehetıségekhez igazodó elkészítése.
A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elkészítése a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal
„Módszertani kézikönyv az önkormányzatok számára közfoglalkoztatás tervezéséhez”1 címő
kiadványban rögzített szakmai ajánlások, valamint adatlapok felhasználásával készült. A Terv
készítése során figyelembe vételre kerültek az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ Edelényi Kirendeltsége által az önkormányzat részére szolgáltatott
munkanélküliséggel kapcsolatos adatok.
1

Forrás: http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_utamunkahoz
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A közfoglalkoztatási terv célja, hogy:
-

-

-

egy éves idıtartamra, negyedéves ütemezésben meghatározza azokat a
munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben az önkormányzat
közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni, se ehhez felvázolja azt is, hogy a feladatok
ellátáshoz mennyi fıt, milyen szakképzettségi összetételben, milyen költségekkel fog
foglalkoztatni;
a munkára képes, tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása intenzívebben
történjen, ösztönzésre kerüljön az érintettek munkavállalása, s a munkavállalás révén
növekedjen az érintett jövedelme;
az önkormányzat vonatkozásában feltárja azokat a munkalehetıségeket, melyek a
közfoglalkoztatás keretében megoldhatóak, s ezzel eredményesen ellátásra kerülhet
valamely önkormányzati feladat.

A foglalkoztatási terv és a terv megvalósítása során kiemelt szempont, hogy:
-

a munkanélküliek munkaerı-piaci helyzete javuljon,
a munkanélküliek számára biztosított pénzbeli ellátások tényleges munkavállalás ellen
ösztönzı hatása mérséklıdjön,
emelkedjen a foglalkoztatás,
erısödjön a munkanélküliekkel kapcsolatos együttmőködési tevékenység.
A közfoglalkoztatással kapcsolatos fogalmak

Közfoglalkoztatás:
A közfoglalkoztatás magában foglalja:
- a közcélú munka,
- a közhasznú munka, valamint
- a közmunka
formájában történı foglalkoztatást.
Közcélú munka:
Közcélú munkavégzés keretében
a) az a települési önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról a települési önkormányzat
jogszabály vagy önkéntes vállalása alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi
tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik,
b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság,
társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló helyi önkormányzati feladat,
amelynek ellátásában a települési önkormányzat megállapodás alapján közremőködik,
továbbá
c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági
társaság, az állam többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi
szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában a települési
önkormányzat megállapodás alapján közremőködik
látható el.
Közhasznú munka:
Közhasznú munka körébe tartoznak:
- a lakosságot vagy a települést érintı közfeladat, vagy
- önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, illetıleg a települést érintı feladat
ellátása, vagy
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-

közhasznú tevékenység folytatása.

Közmunka:
A közmunkaprogram megvalósítására – a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, régiónként a
regionális fejlesztési tanács helyi, térségi, vagy országos célok megvalósításának elısegítésére
– kiírt pályázat alapján történı foglalkoztatás, melynek során állami, vagy önkormányzati
feladat kerül ellátásra.
Közfeladatok:
A helyi önkormányzatok által felelısséggel biztosítják az alapvetı helyi közszolgáltatásokat,
amelyek körébe az alábbi tevékenységek tartoznak:2
-

településfejlesztés, településrendezés,
az épített és természeti környezet védelme,
lakásgazdálkodás,
vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés és csatornázás,
köztemetı fenntartása,
helyi közutak és közterületek fenntartása,
helyi tömegközlekedés,
köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
gondoskodás a helyi tőzvédelemrıl,
gondoskodás a közbiztonság helyi feladatairól,
közremőködés a helyi energiaszolgáltatásban,
közremőködés a foglalkoztatás megoldásában,
óvodáról, alapfokú nevelésrıl, oktatásról való gondoskodás,
egészségügyi, szociális ellátásról való gondoskodás,
gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás,
közösségi tér biztosítása,
közmővelıdési, tudományos, mővészeti tevékenység, sport támogatása,
nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása,
egészséges életmód közösségi feltételeinek elısegítése,
egyéb önként vállalt feladatok.

Közcélú munka keretében foglalkoztatható személyek /Szt. 36. § (3) bekezdés/:
• akinek aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - kivéve a rendszeres
szociális segélyben részesülı - (35. § (1) bekezdése szerinti személy), vagy olyan
személy, aki rendszeres szociális segélyre jogosult, de nyilatkozatában vállalta az
önkormányzat által együttmőködésre kijelölt szervvel való együttmőködési
kötelezettséget (a 37/C. § (4) bekezdése szerinti személy), aki elhelyezkedése
érdekében teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat, vagy
• a 33. § (1) bekezdésének f)-g) pontjában foglaltak szerint elızetesen együttmőködı
személy (tehát nincs még meg az egy éves, illetve három hónapos együttmőködése) és
egyébként jövedelmi viszonyai alapján jogosult lenne az aktívkorúak ellátására –
ennek vizsgálata a települési önkormányzat jegyzıjének feladata, vagy
• aki a folyamatban lévı közcélú foglalkoztatásából eredıen szerez álláskeresési
támogatásra való jogosultságot, (36. § (3) bekezdés c) pontja szerinti személy)
munkaviszonyának lejártáig, vagy
• akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerzıdése idıtartama alatt az aktív
2

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdése alapján.
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korúak támogatására
megszüntetéséig.

való

jogosultságát

megszüntették,

munkaviszonyának

A rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyt közcélú foglalkoztatásban történı
foglalkoztatás esetén a munkakezdés idıpontjáról legalább 5 nappal korábban értesíteni kell.

II. A TELEPÜLÉS JELLEMZİI, HELYZETELEMZÉS
(kiemelten a foglalkoztatási/munkanélküliségi adatokra)

Lakossági számadatok
Edelény város állandó lakosságszámának alakulása az elmúlt évtizedben folyamatos
csökkenést mutat. Tíz év alatt az állandó lakosság száma 11 355 fırıl 10 541 fıre csökkent,
mely alapján a negatív irányú változás mértéke 814 fı. A férfiak és nık aránya nem változott,
jelenleg 48%-52 %.

Dátum3
2000.01.01
2001.01.01
2002.01.01
2003.01.01
2004.01.01
2005.01.01
2006.01.01
2007.01.01
2008.01.01
2009.01.01
2010.02.034

Állandó férfi
lakosság összesen
(fı)
5 547
5 525
5 512
5 501
5 498
5 455
5 417
5 355
5 296
5 214
5 140

Állandó nıi
Állandó lakosság
lakosság összesen
összesen
(fı)
(fı)
5 808
11 355
5 816
11 341
5 830
11 342
5 792
11 293
5 761
11 259
5 701
11 156
5 667
11 084
5 628
10 983
5 540
10 836
5 470
10 684
5 401
10 541

A lakosság korösszetétele a terv készítésének idıpontjában (2010.02.03.) az alábbiak szerint
alakult:
Életkor 5
(év)
0-18
19-35
36-55
56Összesen:

Lakosságszám
(fı)
2 117
2 622
3 063
2 739
10 541

3

Forrás: http://www.okmanyirodak.hu/kekkh/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu_archiv
Forrás: Visual regiszter
5
Forrás: Visual regiszter – 2010.02.03.
4
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Az önkormányzat munkanélküliséggel való érintettsége

Edelény város esetében a nyilvántartott álláskeresık szám 2009.12.20.-án összesen: 1.066 fı,
ebbıl:
- 365 napnál régebb óta folyamatosan nyilvántartottak száma: 369 fı,
- járadékban részesül: 151 fı,
- segélyben részesül: 101 fı,
- rendelkezésre állási támogatásban részesül: 431 fı.
Nyilvántartott álláskeresık száma és aránya az állandó lakóhelyük szerint6
Foly.nyilv.
Dátum
Nyilvántartott
hossz>365
(év/hó/nap)
összesen
nap (fı)
2009.01.20
2009.02.20
2009.03.20
2009.04.20
2009.05.20
2009.06.20
2009.07.20
2009.08.20
2009.09.20
2009.10.20
2009.11.20
2009.12.20

1031
1029
1102
1170
1165
1094
1119
1094
1062
1015
1040
1066

394
410
407
402
395
358
376
366
368
362
362
369

Járadék Segély
Munkavállaló Relatív
típusú típusú RÁT
korú
mutató Arányszám8
ellátás ellátás (fı)
népesség (fı)
%7
(fı)
(fı)
141
132
139
144
186
173
169
171
160
141
147
151

58
62
60
64
78
67
58
51
64
75
107
101

498
531
602
607
530
453
453
443
427
427
418
431

7278
7278
7278
7278
7278
7278
7278
7278
7278
7278
7278
7278

14.17
14.14
15.14
16.08
16.01
15.03
15.38
15.03
14.59
13.95
14.29
14.65

1.87
1.75
1.80
1.90
1.91
1.84
1.85
1.79
1.73
1.65
1.66
1.63

A 2009. évi munkanélküliségi adatokat tartalmazó táblázat alapján megállapítható, hogy a
tavalyi év során a nyilvántartott álláskeresık száma 1015 fı, illetve 1170 fı között ingadozott.
A legmagasabb értéket a 2009. április adatok mutatják.
A nyilvántartott álláskeresık munkavállalási korú népességhez viszonyított aránya 14 %-16%
között változott a 2009. év során, december 20.-án 14,65 %-os volt a munkanélküliség a
településen. A munkanélküliségi ráta átlagosan 1,8 szorosa az országos átlagnak.
Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján a településen a munkaképes korúak száma:
7.278 fı.
Megállapítható a 2009. év során tovább folytatódtak a térség munkaerıpiacán az elızı évben
már mutatkozó kedvezıtlen tendenciák, és a tavalyi évben konzerváldott a magas
munkanélküliség a településünk.

III. A 2009. év közfoglalkoztatási tapasztalatainak értékelése, a terv
teljesítése/eltérések
6

http://www.afsz.hu/engine.aspx?page=full_afsz_stat_telepules_adatok_2009
Relatív mutató - nyilvántartott álláskeresık a munkavállalási korú népesség %-ában
8
Arányszám - a relatív mutatónak az országos relatív mutatóhoz viszonyított aránya
7
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Sorszám

I. Aktív korúak ellátásában részesülı személyek helyzetelemzése
2009. évi adatok alapján

1.

Megnevezés

Létszám összesen
(1.1.a+b+c és 1.2.)
Ebbıl:
1.1.Rendszeres szociális
segélyre jogosult
a) egészségkárosodott
b) 55 év feletti
c) 14 éven aluli kiskorú
gyermeket nevelı
1.2. Rendelkezésre állási
támogatásban részesülı
Életkor megoszlása:
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55 évnél idısebb
Nemek szerint:

2.

3.

4.

814

Közfoglalkoztatottak teljes
létszáma (fı)10

0

704

392

378
392
44

229
222
19

a) férfi

444

253

b) nı

370

217

119

26

274

208

290

131

75

37

37

49

19

19

292
489

188
282

33

0

f) egyetemi/fıiskolai
végzettség
Háztartás formája:
a) családban élı
b) egyedül élı
c) 14 éven aluli kiskorú
gyermeket nevelı

Aktív
korúak
ellátására
kifizetett

összeg (Ft/év)

33

33

e) gimnáziumi érettségi

Közcélú
foglalkoztatás

110

19

d) szakközép/technikus
végzettség

Közcélú
foglalkoztatás
módja a
munkáltatói
feladatok ellátása
szerint

470

44

Iskolai végzettség:
a) 8 általánost nem
végzettek
b) 8 általánost végzett
c) szakmunkás/szakiskolai
végzettség

5.

Aktív korúak
ellátásában
részesülık
(fı)9

9

A módszertani kézikönyv útmutatása alapján a 2009. december 31. állapot szerinti adatok.
Közfoglalkoztatottak teljes létszáma tartalmazza, a közcélú, közhasznú és közmunka keretében
foglalkoztatottak teljes létszámát. Amennyiben egy adott személy a 2009. év folyamán több fajta
közfoglalkoztatásban is részvett (pl. közmunka és közhasznú), akkor a létszám tekintetében annyiszor szerepel,
ahány foglalkoztatási típusban részt vett.
10
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Sorszám
6.

7.

Megnevezés

Közcélú
foglalkoztatás
módja a
munkáltatói
feladatok ellátása
szerint12

Aktív korúak Közfoglalkoztato
ellátásában
ttak teljes
részesülık (fı) létszáma (fı)11

Aktív
korúak
ellátására
kifizetett

összeg (Ft/év)

Folyósított ellátás átlagos
összege (Ft/hó/fı)

814

238.862.412

a) RÁT

704

148.179.820

b) RSZS

110

90.682.592


Konkrét
munkafeladatok/munkakörök megnevezése,
felsorolása (pl.
köztisztasági,
adminisztratív stb.)

adminisztráto
r







8.

Közcélú
foglalkoztatás

Munkák teljesülése a 2009.
évi közfoglalkoztatási terv
szerinti ütemezés13 alapján:
I. negyedév

takarító
karbantartó
kézbesítı
szociális
kisegítı
konyhai
kisegítı



ad
minisztrátor



tak
arító



68

kar
bantartó



kéz
besítı



szo
ciális kisegítı



kon
yhai kisegítı



II. negyedév

ad
minisztrátor



tak
arító



kar
bantartó



kéz
besítı



195

szo
ciális kisegítı



kon
yhai kisegítı



csa
padékvíz
és
belvízelvezetı
csatorna kialakítása,
helyreállítása,
karbantartása

tem

11

Az adott negyedévben közfoglalkoztatásba újonnan bevont személyek száma.
Szt. 36. § (5) bek. szerint munkáltatók lehetnek: települési önkormányzat, vagy a közfoglalkoztatási
feladatok ellátását magára vállaló önkormányzati társulás, vagy a települési önkormányzat által a közcélú
munka szervezésével megbízott szervezet, vagy a közcélú munkavégzés keretében ellátandó feladatokat (Szt.
36. § (2) bek.) ellátó szervezet (=a foglalkoztató).
13
Az ütemezés lehet negyedéves vagy féléves
12
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etı
karbantartása,
tisztítása, kaszálása

útp
adka rendbetétele

kas
zálás – közterület

köz
tisztasági feladatok

uta
k fenntartása

óvo
dai,
alapfokú
neveléshez
kapcsolódó feladatok

egé
szségügy, szociális
ellátáshoz
kapcsolódó feladatok

kar
bantartás

járd
aépítés, felújítás

foly
ómeder bozótirtása

par
kosítás

I. félév
III. negyedév

(Fentiek szerint)

263


ad
minisztrátor



tak
arító



kar
bantartó



kéz
besítı



szo
ciális kisegítı



kon
yhai kisegítı



141
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csa
padékvíz
és
belvízelvezetı
csatorna kialakítása,
helyreállítása,
karbantartása

tem
etı
karbantartása,
tisztítása, kaszálása

útp
adka rendbetétele

kas
zálás – közterület

köz
tisztasági feladatok

uta
k fenntartása

óvo
dai,
alapfokú
neveléshez
kapcsolódó feladatok

egé
szségügy, szociális
ellátáshoz
kapcsolódó feladatok

kar
bantartás

járd

IV. negyedév
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aépítés, felújítás
folyómeder
bozótirtása

parkosítás

csa
padékvíz
és
belvízelvezetı
csatorna kialakítása,
helyreállítása,
karbantartása

tem
etı
karbantartása,
tisztítása, kaszálása

útp
adka rendbetétele
kaszálás – közterület



lombeltaka
rítás



2009. évben összesen
Foglalkoztatók köre,
szervezetek megnevezése14
Foglalkoztatások átlagos
idıtartama (nap)

9.
10.

11.

470

síkosítás
mentesítés

hegyi utak
fenntartása
(Fentiek szerint)
Edelény Város
Önkormányzat
151

Közcélú foglalkoztatás:

---------

15

a) tervezett összeg (saját
forrással együtt)

226.297.530

b) felhasznált tényleges
összege16
c) ebbıl saját forrás17,
aktív korúak ellátására
kifizetett összeg
a) központi forrásból
b) helyi forrásból

12.

143.048.203
7.217.049
238.862.412
198.521.081
40.341.321

Fenti adatokból megállapítható, hogy 2009. december 31-én a városban az aktív korúak
ellátásában részesülık száma 814 fı volt, melybıl 110 fı rendszeres szociális segélyben, 704
fı rendelkezésre állási támogatásban részesült.
A nemek szerinti megoszlás: 444 fı (63 %) férfi, 370 fı (37 %) nı. Az ellátottak életkorát
tekintve 35 évnél fiatalabb 46,43 %, a 35-55 év közöttiek aránya 48,16 %, míg az 55 évnél
idısebbeké 5,42 %.
Az iskolai végzettségre vonatkozó adatokból kitőnik, hogy 8 általánost (33,66 %) és
szakmunkásképzıt/szakiskolát (35,63 %) végeztek az ellátottak. Nem rendelkezik általános
iskolai végzettséggel 14,62 %, szakközépiskolai/technikusi végzettségő 9,21%, gimnáziumi
14

Azon szervezetek tételes felsorolása, amelyeknél 2009-ben közcélú munkaerıt foglalkoztattak. A
foglalkoztatókat a (Szt. 36. § (5) bek. szerinti) munkáltatói feladatok csoportosításában kell felsorolni.
15
2009. évi terv szerinti teljes költség
16
2009. évben a közcélú foglalkoztatás teljes költsége
17
2009. évben a közcélú foglalkoztatás önrésze
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érettségivel 4,55 % rendelkezik, míg 2,33 % egyetemi/fıiskolai végzettségő.
Éves szinten 147.729.331,-Ft rendelkezésre állási támogatás és 89.264.019,- Ft rendszeres
szociális segély kifizetésére került sor, mely összegekbıl 20%, illetve 10% terhelte az
önkormányzatot.
Közcélú foglalkoztatásban 2009. évben 397 fı, közhasznú foglalkoztatásban 27 fı, míg
közmunka programban 46 fı vett részt. A foglalkoztatások átlagos idıtartama 151 nap volt. A
negyedévi bontásnál az újonnan közfoglalkoztatásba bevontak száma került feltüntetésre. A
közcélú foglalkoztatotti létszám 2009. decemberében elérte 255 fıt.
Közcélú foglalkoztatás pénzügyi teljesülése:

Kiadások

Tervezett összeg
(saját forrással
együtt)
(ft)

Felhasznált
tényleges
összege
(ft)

Központi
költségvetésbıl
kapott forrás
(ft)

Összesen:

226.297.530,-Ft

143.048.203

135.831.154

Saját
költségvetésbıl
finanszírozott
kiadások
(ft)
7.217.049

A közcélú foglalkoztatás keretében negyedévenként végzett tevékenységeket a táblázat 8.
pontja tartalmazza.
A tervezett foglalkoztatásnál alacsonyabb mértékő foglalkoztatás a kezdeti nehézségekkel
(elhúzódott a kiközvetítés, az orvosi alkalmassági vizsgálatot meg kellett szervezi,
munkáltatók részérıl fellépı félelmek stb.) magyarázható.
A közcélú foglalkoztatás keretében jelentıs számú foglalkoztatott került alkalmazásra az
önkormányzat intézményeinél, mely foglalkoztatottak segítették a közmővelıdési, szociális,
egészségügyi oktatási-, nevelési, valamint kommunális és egyéb közfeladatok ellátását.
A város közterületén végzett feladatok az alábbiak:
−
belváros egész területén folyamatos volt a közterület takarítás;
−
sportpálya karbantartása;
−
Borsodi Földvár területén bozótirtás;
−
Miklós Gyula út tereprendezése;
−
István király útján csapadékvíz elvezetı árok tisztítása;
−
Mátyás király út ároktakarítása;
−
önkormányzati tulajdonú zöldterületek kaszálása (vízmő telep, kastély, pince);
−
virágos közterületek gaztalanítása, locsolása;
−
temetık gaztalanítása, bozótirtás, főnyírás;
−
tereprendezés, a Borsod ABC környéki önkormányzati területen;
−
Bányász Mővelıdési Ház épületének takarítása;
−
Kincsem patak meder tisztítása;
−
közintézmények zöldterületeinek kaszálása;
−
volt ÉMÁSZ épület és mentıállomás zöldfelület kaszálása;
−
belterületi utak mentén főkaszálás;
−
Bódva parti terület bozótirtása, kaszálása (ÉKÖVIZIG);
−
járdafelújítás (Főzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út, Tormás út, Nyár út, Tóth
Árpád út, Táncsics út, Újvilág út, Széchenyi út, Finkei út, Jókai út, Ady út, Ifjúság út,
Mátyás út, Árpád út).
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A közcélú foglalkoztatottakkal a munkaszerzıdést Edelény Város Önkormányzata kötötte
meg, míg a foglalkoztatás az alábbi intézményeknél, szervezeteknél történt:
1. Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
2. Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet,
3. Szociális Szolgáltató Központ,
4. Városi Oktatási Központ,
5. Mővelıdési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum,
6. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.,
7. Edelényi Rendırkapitányság,
8. ÉKÖVIZIG
9. Bódva-völgyi Roma Nık Egyesülete.
10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona
Edelény
Közcélú munka
Munkaidı
Fı összesen
összesen
(hónap)
83
3,7
397
5,03

Év
2008
2009

Közmunka
Munkaidı
Fı összesen
összesen
(hónap)
138
3,37
46
3,00

Közhasznú munka
Munkaidı
Fı összesen
összesen
(hónap)
159
2,82
27
3,78

IV. A rendelkezésre állási támogatásban részesülık összetétele,

Sorszám

II. Aktív korúak ellátására jogosultak jövıbeni helyzetének tervezése, értékelése
2010. évre

1.

Megnevezés

Aktív korúak ellátására
jogosultak létszáma
(a+b):
a) rendszeres szociális
segélyezettek összesen:
ebbıl:
egészségkárosodott
55. életévét betöltötte
14 éven aluli kiskorú
gyermeket nevelı
települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek
megfelel
b) rendszeres munkavégzésbe bevonhatók

Aktív
Elsısorban
korúak
(köz)
(köz)foglalkoztatásba
képzésre
ellátására foglalkoztatásba
nem bevonhatók (fı) kötelezett 35 éven
jogosultak bevonhatók (fı)
aluliak
(fı)

822
105

105

33
39

33
39

33

33

0

0

717

717
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Önkormányzati
rendeletben
meghatározott
mentesítési
feltételek
(szöveges
tartalom)

(RÁT-osok)
2.

Önkormányzat által
mentesíteni kívánt
csoportok felsorolása18
(létszáma
csoportonként)
3. Közfoglalkoztatásba
bevonhatók életkora
(a+b+c):
a) 35 évnél fiatalabb
b) 35-55 év közötti
c) 55év feletti
4.* Neme (a+b):
a) férfi
b) nı
5.* Iskolai végzettsége:
a) 8 általánost nem
végzettek
b) 8 általánost végzett
c) szakmunkás/
szakiskolai végzettség

-------

-------

717
363
349
5
------408
309
110
218

255
d) szakközép/ technikusi
végzettség
e) gimnáziumi
végzettség
f) egyetemi/ fıiskolai
végzettség
6.* Háztartás formája:
a) családban élı
b) egyedül élı
7.* Képzésre kötelezett 35
éven aluliak létszáma
iskolai végzettségük
szerint (a+b):
a) 8 általánost nem
végzettek
b) 8 általánost végzettek

79
37
18
254
463

136

106

46

43

90
* A közfoglalkoztatásba bevonhatók létszámának alapulvételével!
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Az aktív korúak ellátására jogosultak jellemzı adatai a 2010. évre vonatkozóan:
1.)
-

Rendszeres szociális segélyre jogosultak:
rendszeres szociális segélyezettek összesen: 105 fı
egészségkárosodott: 33 fı
55. életévét betöltötte: 39 fı
14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel: 33 fı

18

A szöveges tartalom azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek a helyi rendelet szerinti feltételeknek
megfelelnek; a létszám pedig áttekinthetıen tartalmazza az adott csoportokhoz tartozó létszámok felsorolását.
(azaz pl. 5 mentesítési feltételt jelentı csoport felsorolása esetén 5 létszámot a csoportokkal azonos sorban)
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2.)

Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak: összesen: 717 fı
-

nemek szerinti megoszlás:
o férfiak száma: 408 fı (aránya: 57 %),
o nık száma: 309 fı (aránya: 43 %),

-

életkori megoszlás:
o 35 év alattiak száma: 363 fı (aránya: 50 %),
o 35-55 év közöttiek száma: 349 fı (aránya: 49 %),
o 55 év feletti: 5 fı (aránya: 1 %)

-

iskolai végzettség szerinti megoszlás:
o 8 általános iskolai végzettség alatti végzettségőek száma: 110 fı
o 8 általános iskolai végzettségőek száma: 218 fı
o Szakmunkás/szakiskolai végzettségőek száma: 255 fı
o szakközép/szakiskolai végzettségőek: 79 fı
o gimnáziumot végzettek száma: 37 fı
o fıiskolát, egyetemet végzettek száma: 18 fı

Rendelkezésre állási támogatásra
jogosult személyek képzettség (iskolai végzettség) szerinti várható összetétele19
2010. év
Az Edelényi Munkaügyi Kirendeltség által rendelkezésre bocsátott adatok alapján
(életkor, nem szerinti bontásban)

mindössz.

Önkormányzat
rendszerében
lévı RÁTosok száma

Munkaügyi
Kirendeltsé
g adatai
szerint az
aktív
korúak
ellátásába
kerülık
várható
összetétele
∗

Önkormányzat
rendszerében
lévı RÁTosok száma

Munkaügyi
Kirendeltsé
g adatai
szerint az
aktív
korúak
ellátásába
kerülık
várható
összetétele
∗

férfi

31

1

32

26

2

28

0

0

0

60

nı
férfi
nı

15

0
10
2

15
64
35

38
63
65

2
7
6

40
70
71

0
3
0

0
1
1

0
4
1

55
137
107

összesen

35 év alatti

54
33

összesen

8 általánost
nem
végzettek
8 általánost
végzett

nem

összesen

Iskolai
végzettség

Önkormányzattal
együttmőködési
meg-állapodás
megkötését
kezdeményezık
száma20
(55 év felettiek)

35-55 évig

20

Munkaügyi
ÖnkorKirendeltség
mányzat
adatai szerint
Rendsze
az aktív
-rében
korúak
lévı
ellátásába
RÁTkerülık
osok
várható
száma
összetétele∗

Azon idáig RSZS-re jogosult személyek száma, akik az Szt. 37/C § (4) bek. szerint hatósági szerzıdés
megkötését kezdeményezték
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szakmunkás/
szakiskolai
végzettség
szakközép/
technikus
végzettség

férfi

82

12

94

90

22

112

2

1

3

209

nı

48

3

51

33

8

41

0

0

0

92

férfi

28

5

33

11

5

16

0

0

0

49

nı

27

9

36

13

1

14

0

0

0

50

Gimnáziumi
érettségi

férfi

9

4

13

1

2

3

0

0

0

16

nı

20

6

26

7

8

15

0

0

0

41

egyetemi/
fıiskolai
végzettség
Összesen

férfi

4

3

7

4

1

5

0

0

0

12

nı

7

2

3

1

0

358

57

354

65

4
419

0

------

9
415

5

3

0
8

13
841

∗Az adatok az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi
Központ Edelényi Munkaügyi Kirendeltsége által rendelkezésre bocsátott adatok alapján a
Módszertani Kézikönyv 23. old. 1.1. pontjában leírt becslés, és arányosítás módszerének
alkalmazásával kerültek megállapításra.

V. A 2010 évi közfoglalkoztatási tervadatok
A közfoglalkoztatás keretében elvégeztethetı tevékenységek
Közfoglalkoztatási nehézségek:
A közfoglalkoztatás keretében elvileg elvégeztethetı tevékenységek és a ténylegesen
elvégeztethetı tevékenységek összhangja egyes esetekben nehezen biztosítható.
A gondot az általános közfoglalkoztatási problémák jelentik, vagyis az, hogy:
- közfoglalkoztatásba bevonható személyek gyakran alacsony iskolai végzettségőek,
- az érintet személyek több esetben elavult szakmákra vonatkozó képzettséggel
rendelkeznek,
- elhelyezkedési nehézségekkel küzdenek a gyermeket vállaló nık, mikor ismét
munkába állnának,
- a pályakezdık számára – a gyakorlat hiányában – kevés elhelyezkedési lehetıség van,
s közfoglalkoztatásuk is több odafigyelést igényel,
- jelentıs próbatétel elé állította a közfoglalkoztató önkormányzatokat a nagyszámú
munkaerıvel járó munkaszervezés problémák megoldása (jelentıs adminisztratív
teher, idıbeli és térbeli munkaszervezési nehézségek, idıjárási viszontagságok stb.),
- a 2009. évi közfoglalkoztatás során sajnálatos módon a munkaszervezést jelentıs
mértékben bonyolította a táppénzt igénybe vevık magas száma,
- a táppénzt igénybe vevık munkaszervezeten belüli pótlása olykor jelentıs akadálynak
bizonyult.

Igényfelmérés
A 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv összeállítását megelızıen a közfoglalkoztatásban
résztvevı, valamint bekapcsolódó intézmények, illetve szervezetek vezetı közös
megbeszélésen vettek részt.
A Terv összeállítása – a tapasztalatok számbavételét követıen - az igényfelméréssel
kezdıdött. Az önkormányzati intézmények, valamint a közfeladatot ellátó egyéb szervezetek
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a módszertani kézikönyvben megtalálható „Felmér lap az ellátandó közfeladatokra,
munkaerıigényre, dologi igényekre” nyomtatványon jelezhették munkaerı szükségletüket
a 2010. évre vonatkozóan.
A tervkészítés fázisában beérkezett igények alapján az alábbi intézmények, valamint
szervezetek érintettek a 2010. évi közfoglalkoztatásban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala,
Koch Róbert Kórház és Rendelıintézet,
Szociális Szolgáltató Központ,
Városi Oktatási Központ,
Mővelıdési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum,
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.,
Edelényi Rendırkapitányság,
Bódva-völgyi Roma Nık Egyesülete
Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona
Edelény

Az igényfelmérés alapján
tevékenységek, munkakörök:

a

közfoglalkoztatás

keretében

végzendı

tervezett

Tevékenységek:
a) Mővelıdési és közoktatási tevékenységek: óvodai, iskolai, könyvtári, mővészeti,
kisegítı
munkák,
oktatási-nevelési
kisegítı
munkák,
közmővelıdési
rendezvényszervezéshez, sporthoz, szabadidıs tevékenység szervezéséhez kapcsolódó
kisegítı munkák.
b) Egészségügyi és szociális tevékenységek: idısgondozáshoz, családsegítéshez,
gyermekvédelemhez, egészségmegırzéshez, betegellátáshoz, betegápoláshoz, házi
segítségnyújtáshoz, fogyatékos ellátáshoz, hajléktalan ellátáshoz, szociális étkezéshez
kapcsolódó kisegítı tevékenységek.
c) Kommunális és környezetvédelmi tevékenységek: parkgondozás ırzés, zöldterületfenntartás, kertészeti munkák, parlagfő mentesítés, játszóterek karbantartása, festése,
hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, csapadékvíz-elvezetés, vízrendezés, járdákközutak karbantartása, tisztítása, szemetes edények környékének tisztántartása,
útszegély gyomtalanítása, közterületek karbantartása, tisztítása, falevél eltakarítása,
cserjék kapálása, a karbantartó brigád intézmények felújításához, karbantartáshoz
kapcsolódó tevékenysége, egyszerő ipari szakmunkák.
d) Egyéb közszolgáltatást nyújtó tevékenységek: köztemetı fenntartásához,
gondozásához kapcsolódó kisegítı tevékenység, önkormányzati tulajdonú ingatlanok
takarításához kapcsolódó kisegítı tevékenység, vízmő területek karbantartásához,
köztisztaság és település tisztaság biztosításához kapcsolódó kisegítı tevékenység.
e) Polgármesteri Hivatal tevékenységéhez kapcsolódó kisegítı munkák: ügyviteli,
kézbesítési, takarítási tevékenység kisegítése, helyi közrend, közbiztonság kisegítı
tevékenysége.
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Munkakörök:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

takarító,
karbantartó,
gyermekfelügyelı,
informatikus,
konyhalány,
portás,
biztonsági ır,
adminisztrátor,
kımőves,
villanyszerelı,
lakatos,
asztalos,

−
−
−
gondozó,
−
−
−
−
−
−
−
−
ügyintézı.

hivatalsegéd,
segédgondozó,
szociális
segédápoló,
brigádvezetı,
kisgépkezelı,
segédmunkás,
ács,
festı,
kımőves
egyéb

Képzés
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították és a
megállapítás idıpontjában a 35. életévét nem töltötte be, továbbá általános iskolai
végzettséggel nem rendelkezik olya képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai
végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges – jogszabályban
meghatározott – bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul.
A képzésre köteles személyek száma 2010. évben várhatóan összesen 136 fı.
Ebbıl:
- 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkezık kötelezı képzése: 46 fı,
- legfeljebb 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezı szakképzettség megszerzésére
irányuló felkészítı: 90 fı.

A közfeladatok ellátásához kapcsolódó kiadások, források
Bérkiadások:
Végzettség
8 általános végzettséget igénylı munkakör
Szakképesítést igénylı munkakör
Középiskolai végzettséget igénylı munkakör
Felsıfokú képesítést igénylı munkakör

Munkadíj Ft/fı/hó
73.500
89.500
89.500
89.500

Egyéb kiadások:
A közfoglalkoztatás során gyes munkafeladatok ellátása során nem csak a munkabéreket és
járulékokat kell kifizetni, hanem egyéb költségeket is, amelyek felmerülnek. Jellemzı
költségek lehetnek:
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-

a dolgozók munkavégzés helyére szállításának költségei,
szerszámok, eszközök vásárlása (kasza, kapa, stb.),
munkaruha, védıeszközök biztosítása, stb.

A kiadások részletezése, a szükséges saját forrás:
A 62/2006. (II.27.) Korm. rendelete alapján az önkormányzat által szervezett közcélú
foglalkoztatással összefüggı támogatás igényléséhez az alábbi támogatásokat kapja:
-

a foglalkoztatással összefüggı személyi kiadások 95%-a.

A közcélú munka támogatásának összegeként a közcélú foglalkoztatásban résztvevı
személyek részére kifizetett:
- munkabért (ideértve az ezzel egy tekintet alá esı bérjellegő juttatást is),
- távolléti díjat és a
- közterheteket.
A közfoglalkoztatás finanszírozási szükségletének meghatározása során a közfoglalkoztatási
terv figyelembe veszi a jogszabályi elıírásokat. Az ellátandó feladatok közül a
szakképzettséget igénylık esetében az Országos Érdekegyeztetı Tanács ajánlásának
megfelelıen a garantált bérminimummal, a szakképzettséget nem igénylı munkakörökben a
2010. évre érvényes minimálbérrel és ezek járulékainak 50 %-ával számol a módosított 2004.
évi CXXIII. törvény 8/A§ (1) bekezdése rendelkezéseinek megfelelıen.

Kiadások

Összes kiadás
(1)
(2+3)

Központi
költségvetésbıl
kapott forrás
(2)
(1) x 95%

Saját
költségvetésbıl
finanszírozandó
kiadások
(3)

Közcélú
foglalkoztatás
Bér+járulékai

312.442.220,-Ft

296.820.109,-Ft

15.622.111,-Ft

1.500.000,-Ft

0,-Ft

1.500.000,-Ft

313.942.220,-Ft

296.820.109,-Ft

17.122.111,-Ft

3.442.000,-Ft

3.182.000,-Ft

260.000,-Ft

317.384.220,-Ft

300.002.109,-Ft

17.382.111,-Ft

Munkaruha,
védıital

védıruha,

Összesen:
Közhasznú foglalkoztatás bér
és járulékai
Összesen:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény meghatározza
azokat a kötelezı tartalmi elemeket, amelyeket a közfoglalkoztatási tervnek tartalmaznia
kell:
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„37/A. § (2) A közfoglalkoztatási terv tartalmazza
a) a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható
összetételét,
b) a részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok
megjelölését és várható ütemezését,
c) a b) pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszámot,
d) a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat.
A Módszertani kézikönyv 7/B. számú mellékletével egyezıen a 2010. évi terv adattábla
tartalmazza a jogszabály által elıírt adatokat.
A 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdése alapján 2010-ben a közfoglalkoztatási
tervet, valamint annak módosítását elektronikus úton is meg kell küldeni a munkaügyi
központnak.
A Közfoglalkoztatási Terv a https://kozterv.afsz.hu címen az elektronikus adatlapba rögzítésre
került, és a program által létrehozott adattábla került adoptálásra jelen Közfoglalkoztatási
Terv dokumentumba.
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VIII.
Eljárási szabályok
A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester a jogszabályban foglaltak alapján
elızetesen véleményezteti:
-

az Állami Foglalkoztatási Szervvel,
a Helyi Szociálpolitikai Kerekasztallal,
valamint Edelény Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával.

A véleményezésre jogosultak a tervezetet véleményezték.
A közfoglalkoztatási terv az elfogadását követı 5 napon belül megküldésre került a
Kincstárnak, valamint elektronikus úton a Munkaügyi Központnak.
A közfoglalkoztatási tervet módosítani kell az Szt. 37/A. § (4) bekezdésében foglaltak
fennállása esetén.
IX.
Egyéb szabályok
A közfoglalkoztatási tervet - a jóváhagyását követı naptól - alkalmazni kell minden olyan
döntésnél, mely a közfoglalkoztatással kapcsolatban van, illetve arra hatást gyakorol.
A „Közfoglalkoztatási Terve”-t Edelény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 10/2010.
(II.15.) számú határozatával jóváhagyta.

E d e l é n y, 2010. február 15.

P.H.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr. Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı
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6./ Napirendi pont tárgya:
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és mőködtetésére
irányuló Társulási Megállapodásának, valamint az Alapító Okiratának módosítása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 11./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
11/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására
és mőködtetésére irányuló Társulási Megállapodásának,
valamint az Alapító Okiratának módosítása
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Sajó-menti Szakképzés-szervezési
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
1. sz. melléklet szerint 2010. január 01-jei hatállyal
elfogadja.
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Sajó-menti Szakképzés-szervezési
Társulás Alapító Okiratának módosítását a 2. sz.
melléklet szerint 2010. január 01-jei hatállyal
elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

A Megállapodás I. fejezetének 5. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„- Emıd Város Önkormányzata (3432, Emıd, Kossuth tér 1.)”

A II. fejezet 3. pontja az alábbi, utolsó mondattal egészül ki:
„A csatlakozás további feltétele a Társulás tagjainak az 5.) d.) alpontja szerinti döntése.”
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A II. fejezet 5. pontja az alábbi e.) alponttal egészül ki:
„e.) a Társulási Megállapodás év közbeni felmondásához”
A III. fejezet 1. pontjának elsı mondata az alábbiak szerint módosul:
A Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás döntéshozó szerve az öt fıbıl álló Társulási Tanács.
A III. fejezet 1. pontjában szereplı táblázat helyébe az alábbi táblázat kerül:
Név
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Edelény Város Önkormányzata
Emıd Város Önkormányzata
Mezıcsát Város Önkormányzata
Ózd Város Önkormányzata

Arány (%)
50
9
3
6
32

III. fejezet 3. pontjának utolsó elıtti mondata helyébe az alábbi mondat lép:
„A Társulási Tanács elnökének díjazásáról – a két alelnök javaslata alapján – a Társulási Tanács
dönt.”
Az V. fejezet 1. pontja két alpontra oszlik. Ennek értelmében e pont korábbi szövege az a.) alpontot
képezi, és a következı b.) alponttal egészül ki:
„b.) Nem tartozik a mőködési költségek körébe a Társulás feladatellátásához szükséges
pályázat önrésze, amelyet a pályázat eredményébıl részesülı intézményt fenntartó tag
önkormányzat köteles a Társulás rendelkezésére bocsátani.”
Az V. fejezet 5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„A Társulás éves költségvetését a tárgyév január 15. napjáig fogadja el.”
Az V. fejezet 7. pontja helyébe a következı szövegrész lép:
„A jelen fejezet 1. pontjának b.) alpontjában szereplı fejlesztési jellegő projektek
megvalósítása, illetve önrész vállalását elıíró fejlesztési pályázatok benyújtása esetén a
tagok, a képviselı-testület külön döntése alapján, kötelesek az önrészt a pályázatban érintett
tagokra jutó önerı mértékéig a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás rendelkezésére
bocsátani. Továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett tagok vonatkozásában, szükség
esetén, azonnali beszedési megbízás – inkasszó – kerüljön kiadásra.”

2. számú melléklet

Az Alapító Okirat 4./ pontjában szereplı szöveg helyébe az alábbi szöveg kerül:
„a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
a szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
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az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.
rendelet
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségérıl
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV.
törvény”
Az Alapító Okirat 12./ pontja kiegészül a következı szöveggel:
„- Emıd Város Önkormányzata 3432 Emıd, Kossuth tér 1.”
7./ Napirendi pont tárgya:
A Városi Oktatási Központ Intézményi Minıségirányítás Programjának
2008/2009. tanévre vonatkozó végrehajtásáról szóló beszámoló.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 12./ sorszám alatt.)

Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Hernádi Attiláné képviselı a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

12/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

A Városi Oktatási Központ Intézményi
Minıségirányítás Programjának 2008/2009.
tanévre vonatkozó végrehajtásáról szóló
beszámoló

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
megtárgyalta az Edelényi Gimnázium, Szakképzı és
Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Központ és
Napköziotthonos Óvoda Intézményi Minıségirányítási
Program 2008/2009. tanévre vonatkozó végrehajtásáról
szóló beszámolót e l f o g a d j a.
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A beszámolót Edelény város honlapján közzé kell tenni.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
8./ Napirendi pont tárgya:
Városi Oktatási Központ Intézményi Minıségirányítási Programjának
módosítása
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 13./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Hernádi Attiláné képviselı a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
13/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

Városi
Oktatási
Központ
Intézményi
Minıségirányítási Programjának módosítása

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
az 1993. évi LXXIX. törvény 40. § (11) és a 103. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az Edelényi
Gimnázium, Szakképzı és Általános Iskola, Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos
Óvoda Minıségirányítási Programjának módosítását
j ó v á h a g y j a.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

88

VÁROSI OKTATÁSI KÖZPONT
MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATA
2008/2009 TANÉV

Készítette: Minıségfejlesztési vezetı
Intézményegység-vezetık
Minıségfejlesztési munkacsoport tagjai
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BEVEZETÉS
Az intézményi minıségirányítási program a 2008/2009-es tanév elején készült el.
A VOK alkalmazotti közössége 2008. november 27-én fogadta el. Megtörtént a szakértıi
felülvizsgálata is.
Ennek alapján kiegészítésre került:
− a törvényi rész (a programban való hivatkozásnak megfelelıen),
− belekerült a Gimnázium tervezési stratégiája.
A program elsı felülvizsgálatára a 2009/2010-es tanév elsı felében került sor, ezt követıen
egészítettük ki:
− az Országos mérés, értékelés eljárásrendjével,
− illetve intézkedési tervével.

A FENNTARTÓI ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELİEN A KÖVETKEZİ
FELADATOKNAK TETTÜNK ELEGET AZ ELMÚLT ÉVBEN

Óvodák
A helyi igények alapján alakítottuk ki külsı és belsı környezetünket és a személyi
feltételeket. Alapelvünk, hogy a szülı gyermekérıl, és az óvodában folyó tevékenységekrıl
minden információt idıben megkapjon, az adott nevelési idıszak kínálatából.

A Nefelejcs Óvodában:
Hagyományırzés
− Minden évszakban kiállítás és hangversenyszervezés, minden gyermek részére.
− Táncház havonta, melyen minden gyermek részt vesz.
− Játszóházak az ünnepek elıtt.
Egészségnevelés
− Gyermektorna (30fı/hét)
− Gyógytestnevelés (80fı/hét)
− Úszás (20 fı/hét)
− Asztmás, allergiás gyermekek számára terápiás foglalkozások igény szerint – só
szoba
Zenei nevelés
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− Zene ovi (10fı/hét)
Képességfejlesztés
− Logopédus (40fı/hét)
− Fejlesztı pedagógus (30 fı/hét)
− Angol nyelvő foglalkozás (30 fı/hét)
− „Ölelj át” program (15 fı/hó)

Mátyás úti Óvodában:
− kompetencia alapú óvodai program
− jó és sokszínő lehetıséget biztosít a differenciálás, az egyéni képességek
fejlesztésének lehetıségére, a személyre szabott foglalkozások szervezésére.

A Szuhogyi Tagóvodában:
− Hagyományápolás
− Környezeti nevelés
Az óvodai nevelés a speciális gondozási, prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok,
illetve a nehezen szocializálható, lassabban fejlıdı, alacsonyabb fejlettségi szinten álló,
érzékszervi vagy mozgássérült, hátrányos helyzető, elhanyagolt, a kiemelkedı képességő
gyermekek nevelése megfelelı szakemberek bevonásával, közremőködésével valósult meg.
A nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés az életkori sajátosságoknak és egyéni fejlettségnek
megfelelıen mikrocsoportos formában történt. E gyermekekrıl személyiséglapot vezettünk,
melyen fejlıdésüket nyomon követtük.
A Szuhogyi Tagóvodában a veszélyeztetett és hátrányos helyzető gyermekek gondozása és
felzárkóztatása érdekében naponta színvonalas nevelést, optimális személyi feltételeket,
változatos tevékenységeket biztosítottunk, többnyire mikrocsoportban, a heti rendben
meghatározott

foglalkozásokon.

A

rászoruló

gyermekekkel

egyéni

vagy

páros

munkaformában foglalkoztunk a fejlesztési tervek alapján.
Folyamatosan kapcsolatban álltunk az iskolában megbízott gyermekvédelmi felelısökkel és a
családgondozókkal.
Kiemelt szerepet kapott óvodai programunkban a nyelvi képességek fejlesztése, melynek
legfontosabb eszköze a vers, mese, dramatikus játék.
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A humán erıforrás fejlesztése: A pedagógus értékelési rendszer beépült az intézményi
önértékelésbe. 2009-es szorgalmi évben kiegészült az óvodapedagógusok értékelésének
feladatával.
Az intézményhálózat mőködésének fejlesztése: Informatikai pályázat kapcsán újabb eszközök
kerültek beszerzésre, így e-mailen keresztül kapcsolatban álltunk a tagintézményekkel és a
központtal. Így az információáramlás biztosított volt egész évben.

Az ÖMIP alapján meghatározott feladatok: Az általános feladatokat szem elıtt tartva és
biztosítva végeztük naponta munkánkat. Együttmőködtünk a fenntartóval, a társulással és a
családdal a gyermeki személyiség fejlesztése érdekében. A játék elsıdleges szerepét
figyelembe véve szerveztük a tanulási folyamatot. Helyi nevelési programnak megfelelıen az
elmúlt évben is és változatos programokat szerveztek. (munkaterv,csoportnapló). A
nagycsoportok munkájának bemutatására nyílt nap keretében került sor. A halmozottan
hátrányos helyzető gyermekek száma az elmúlt évben folyamatosan nıtt. Differenciált,
személyre szabott fejlesztı foglalkozásokat szerveztünk számukra. Az anyanyelvi kultúra és
kommunikációs készségek fejlesztését fontos feladatunknak tartottuk, fıleg a roma kisebbség
magas létszáma miatt. Sokféle beszédfejlesztı játékot terveztünk kommunikációjuk
fejlesztése érdekében (Beszédfejlesztı játékok győjteménye, mesék dramatizálása).

Együttmőködés az egymásra épülı intézményekkel: Az iskolákkal hosszú idı óta jó a
kapcsolatunk, egymás munkáját igyekszünk megismerni. Egymás rendezvényeit látogattuk,
segítséget kaptunk szükség esetén.. Az iskolák visszajelzéseit örömmel vettük és munkánkba
beépítettük. Az közvetlen és közvetett partnereink meghatározása után létre jött az igények
feltárása, elemzése, és az intézkedési terv kidolgozása.
A leendı elsıs tanító néni meglátogatta többször a gyermekeket és fordítva. Az óvoda –iskola
átmenet nem jelent problémát.

Minıségfejlesztési rendszert mőködtettünk: ahol az elmúlt év eredménye megítélése
szempontjából összességében pozitívnak mondható. A fejlesztendı területek, kisebb
hiányosságok kompenzálását elsıdleges feladatunknak tekintjük, így biztosítjuk a jövıben
intézményünk eredményességét. Összességében elmondható, hogy valamennyi fenntartó
elvárásnak és feladatnak eleget tettünk az elmúlt évben.
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Iskolák
A FENNTARTÓI ELVÁRÁSOKNAK MEGFELELİEN A KÖVETKEZİ
FELADATOKNAK TETTÜNK ELEGET AZ ELMÚLT ÉVBEN

Kistérség munkájában való részvétel:
− munkaközösségi foglalkozások,
− versenyek szervezése, lebonyolítása.
Elsıdleges támogatottságot élvez:
− matematika és magyar tantárgy, ezekbıl plusz 1 óra és csoportbontás,
− a nem szakrendszerő oktatás,
− idegen nyelv oktatás 3. osztálytól, két tannyelvő angol nyelvi oktatás 1. osztálytól.
− helyet kap még történelem és vizuális kultúra,
A tanuló testi nevelését biztosító sportfoglalkozások:
− napi 1 testnevelés óra biztosítása,
A pedagógusok és a tanulók teljesítményével összefüggı követelmények érvényesülése:
− Munkaköri leírását mindenki megismerte, ennek megfelelıen végzi munkáját.
− Diff.mérés 1.osztályban,
− kompetenciamérés 4.6.8.o-ban
Az iskola kultúraközvetítı szerepe:
− kulturális hét szervezése, ahol minden mővészeti ág bemutatkozott,
− természettudományos és sport nap szervezése,
− nemzeti és egyházi ünnepek.
A lemorzsolódást csökkentı korszerő nevelési, oktatási módszerek:
− kooperatív technikák megismerése és alkalmazása,
− kompetencia alapú oktatás,
− SNI-s tanulókkal egyéni fejlesztési tervek alapján való foglalkozás,
− 1-2.o-ban iskolaotthon bevezetése.
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A kulcskompetenciák fejlesztése:
− Anyanyelvi kommunikáció (nem szakrendszerő oktatás, emelt óraszám, szakköri
foglalkozás, csoportbontás, felzárkóztatás)
− Idegennyelvi kommunikáció (emelt óraszám, csoportbontás, szakköri foglalkozás,
sávos bontás, kéttannyelvő képzés)
− Matematika kompetencia (emelt óraszám, csoportbontás, szakköri foglalkozás, sávos
bontás, felzárkóztatás)
− Természettudományos kompetencia (szakköri foglalkozás)
− Digitális kompetencia (6. évfolyamon emelt informatika óraszám)

MINİSÉGCÉLOK
Gyermekvédelem:
A veszélyeztetett és hátrányos helyzető gyermekek gondozásában hangsúlyozottan részt vesz
az egész tantestület, mert az iskolában nı ezen tanulók száma.
Szoros a kapcsolatunk a családsegítı és gyermekjóléti szolgálattal. A problémás gyerekekrıl
jelzılapot küldünk, családlátogatásokon veszünk részt, a szüleiket behívjuk fogadóórára, és
így próbálunk segítséget nyújtani a gyereknevelésben.
A tanulásban lemaradt tanulókat órákon differenciált foglalkozások keretén belül, valamint
felzárkóztató foglalkozásokon fejlesztjük.
Egész napos nevelés színvonalas biztosításának érdekében:
− 1-2.osztály: iskolaotthon,
− 3-4.osztály: napközi otthon,
− 5-8.osztály: tanulószoba biztosítása
Etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás:
Iskolánkba járó cigány gyerekek igen jelentıs része ingerszegény környezetbıl, jelentıs
szociális, mővelıdési, szociokulturális hátránnyal érkezik. Gyakorta csonka családból,
munkanélküli

felnıttekkel

körülvéve,

az

elégségessel

épphogy

átbukdácsoló,

kudarcélményeket bıven átélt gyerekek számára a család normái és a számukra idegen iskolai
elvárások feloldhatatlan kettısséget eredményeznek. Ennek következménye a helytelen,
helyenként deviáns magatartás, a túlkorosság és a lemorzsolódás. Nekünk mindenekelıtt a
család, a szülık meggyızését, nevelımunkába történı bevonását kellett megoldanunk. Ennek
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leghatékonyabb eszköze a rendszeres találkozás, beszélgetés, kapcsolatteremtés volt
(családlátogatás, szülıi értekezlet, nyílt tanítási nap, rendezvények).
A sikeres nevelı-oktató munkánk hatékonysága érdekében a tanórai munkán kívül építenünk
kellett a tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységekre is (szakkörök, táborok, kirándulások,
énekkar).
A cigány kisebbségi oktatást három területen végeztük:
- tantárgyi fejlesztés
- szocializációs, kommunikációs fejlesztés
- egyéni tehetséggondozás
A kisebbségi nevelés célja: a kisebbségi történelmi kultúra megismerése, hagyományırzés, teremtés, az önismeret kialakítása, a kisebbségi jogok megismerése, gyakorlása volt.
Segítenünk kellett a tanulókat abban, hogy megtalálják helyüket a közösségben, elfogadják és
elfogadtassák másságukat, saját értékeiket.

Az iskola egészségügy színvonalának további fejlesztése, az egészséges életmódra
nevelés:
− Együttmőködés: a rendırséggel a -DADA-programban,
− gyermekjóléti szolgálattal,
− védınıi szolgálattal,
− ÁNTSZ-szel
− egészséges életmódra nevelés osztályfınöki és egészségtan órákon
− úszásoktatás
Környezeti nevelés:
− való részvétel környezetvédelmi szakkör keretében: túrák, madár-győrőzés,
− kapcsolat az ANP-kal, programjaikon
Humánerıforrás fejlesztése:
− A pedagógusok kompetenciájának növelése, továbbképzéseken való aktív részvétel
(pl:agressziókezelés, interaktívtábla-kezelı, gyógypedagógiai projektmódszer).
− Intézményhálózat mőködésének fejlesztése:
− Plusz bevételi lehetıség a tornaterem bérbeadásából.
− Informatikai eszközök fejlesztése: hardverek (laptop-ok, monitorok vásárlása),
interaktív tábla, interaktív tananyagok.
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Gimnázium és Szakképzı Iskola
A középszintő érettségi folyamatosan, a törvényi elıírásoknak megfelelıen,
zökkenımentesen mőködik. Évrıl évre növekszik az emelt érettségik száma (2008: angol
nyelv – 2, német nyelv – 3; 2009: angol nyelv – 5, német nyelv – 5, történelem – 6).
A 2008/2009-es tanévre nyelvi elıkészítı osztály nem lett meghirdetve, ám továbbra is
kiemelten kezeljük az idegen nyelvi képzést, az elsı idegen nyelvet – a szakközépiskolai
osztályok részvételével – heti 6 órában tanulhatják a diákok.
A szakmastruktúra átalakult és bıvült. Az OKJ-s képzés az új szakképzési
rendszernek megfelelıen átalakításra került (modulrendszerő képzés). Az informatikai
szakképzésen belül kimenı rendszerben rendszerprogramozó, jelenleg pedig hálózattelepítı
és üzemeltetı szakképesítést, valamint webmester szakképesítést szerezhetnek diákok. A
természettudományi képzésben Környezetvédelem - vízgazdálkodás szakmacsoport mőködik.
Az intézmény új együttmőködési formához, a Sajó-menti TISZK-hez (Területi
Integrált Szakképzési Központ) csatlakozott, amelynek célja a szak- és felnıttképzés integrált
fejlesztése a kiemelt szakmacsoportokban, mellyel lehetıvé válik a szakképzésre fordított
források koncentrált, hatékonyabb felhasználása, a munkaerıpiaci keresletre rugalmasan
reagáló intézményrendszer és képzési struktúra kialakítása.
A pályaválasztás elıtt állók számára az intézmény nyílt napot szervezett, ahol 150
érdeklıdı nyert betekintést a középiskola életébe. Az intézményi marketingnek megfelelıen
folyamatosa a kapcsolatépítés a Bódva-völgye általános iskoláival, az iskolavezetés és a
szaktanárok rendszeresen felkeresik az iskolákat és tájékoztatják a 8-os diákokat a
középiskolai képzési lehetıségekrıl. Az általános iskolákkal, köszönhetıen a levelezı
versenyeknek és a bemutató óráknak, egyre szorosabb az együttmőködés. A tájékoztatás
rendhagyó formája a „Kinyitjuk az iskolát” elnevezéső program, amely a szakmai kínálatot és
a szakmai oktató munkát mutatja be gyakorlati oldalról. A diákok pályaválasztását segíti a
Szakképzési Nap is, amelyre Miskolcon a Megyei Munkaügyi Központ szervezésében került
sor.
A kollégium megszőnésével az idegenforgalmi férıhelyek kihasználtságának
bıvítésére vonatkozó fenntartói elvárás tárgytalanná vált.
A beiskolázási adatok az elmúlt években a következıképp alakultak:
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jelentkezett

edelényi

felvett

edelényi

2008/2009

172

69

46

13

2009/2010

186

69

62

24

Végzıs diákjaink nagy számban vesznek részt szakképzésben, ill. felsıoktatási
képzésben. A 2008/2009-ben érettségizett diákok közül felsıoktatási intézményben tanul
tovább 42 fı, szakképzésben részt vesz 65 fı, közülük iskolánkban maradt 24 fı.
A fenntartói elvárásoknak megfelelıen kiemelten kezeljük a kommunikációs –
anyanyelvi, idegen nyelvi és informatikai – készség fejlesztését. Igényfelmérést követıen
plusz óraszámban felzárkóztató foglalkozások, korrepetálás és különbözı szakkörök, tanórán
kívüli foglalkozások indultak, amelyek a csoportbontás mellett szintén a készség fejlesztést
segítik. Az országos kompetencia mérés során tapasztalható hiánykészségek fejlesztése
érdekében a törvényben elıírt kötelezettségeknek megfelelıen az intézkedési, illetve
fejlesztési tervet elkészítettük. Sikeres nyelvvizsgák száma: angol középfok – 4, német
középfok – 4. ECDL vizsgabizonyítványt szerzett 21 fı, illetve a jeles informatika érettségi
eredménnyel ECDL bizonyítványra jogosultak száma 13 fı.
Amiben nem tudtunk elıre lépni, az a könyvtárfejlesztés, illetve a könyvtár
látogatottsága jelentısen csökkent, mivel az összevonás miatt a könyvtár csak korlátozott
idıben látogatható.
Az intézménynek jelentıs szerepe van a város kulturális életében, az irodalmi színpad
és az énekkar aktívan részt vesz a városi rendezvényeken. A VOK intézményeivel
együttmőködve több mővészeti kiállítást szerveztünk. Oktatóink érettségi elnöki feladatokat
láttak el, zsőritagként több versenyen jelen voltak, diákjaink versenyeken (OKTV) vettek
részt. Tudományos központként az intézmény pedagógusok számára ECDL tanfolyamokat,
interaktív-tábla kezelı tanfolyamot szerveztünk.

Edelény, 2010-01-11

Hernádi Attiláné
Igazgató

Tomposné Tóth Ibolya
MIBI-vezetı
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9./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének
jóváhagyása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 14./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Hernádi Attiláné képviselı a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
14/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlıségi
Intézkedési Tervének jóváhagyása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselıtestülete
„Edelény
Város
Közoktatási
Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv”-ét
j ó v á h a g y j a.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

10./ Napirendi pont tárgya:
„Edelény Város Önkormányzatának Esélyegyenlıségi Programja” teljesítésének
felülvizsgálata és az „Esélyegyenlıségi Program” módosítása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 15./ sorszám alatt.)

Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az
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elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
15/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: „Edelény Város Önkormányzatának Esélyegyenlıségi Programja” teljesítésének felülvizsgálata és
az „Esélyegyenlıségi Program” módosítása
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
„Edelény Város Önkormányzatának Esélyegyenlıségi
Programja” teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja,
„Edelény Város Önkormányzatának Esélyegyenlıségi
Programja” módosítását jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3780 EDELÉNY, ISTVÁN KIRÁLY ÚT 52.
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ESÉLYEGYENLİSÉGI
PROGRAMJA

I.
BEVEZETİ

Az egyenlı bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az
Országgyőlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlı méltóságú személyként
élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedık
számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlıség elımozdítása elsısorban állami
feladat.
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Tekintettel az Alkotmány idevonatkozó rendelkezésére, a Magyar Köztársaság nemzetközi
kötelezettségeire, és az Európai Közösségi jog vívmányaira az Országgyőlés megalkotta az
egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt.
E törvény bevezeti a köztársasági esélyegyenlıségi programot. A Program célja, hogy az élet
valamennyi területén megelızze a hátrányos megkülönböztetést és elısegítse egyes társadalmi
csoportok tagjainak esélyegyenlıségét.
A tv. 35. §-ban foglaltak szerint a település - a Programban meghatározott célokkal
összhangba – helyi esélyegyenlıségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településeken
élı hátrányos helyzető csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok
esélyegyenlıségét elısegítı célokat.
A települési esélyegyenlıségi program tartalmazza különösen a helyi közügyek által ellátott
feladatokkal kapcsolatos célokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett
ütemezését.
Az Európai Uniós elvárások alapján a települések feladata a társadalmi egyenlıtlenségek
csökkentése.
E program célja, hogy a település minden lakójának elérhetıvé tegye a közszolgáltatásokat,
biztosítja az idısek, a fogyatékkal élık és a hátrányos helyzető – fıleg roma – polgárok
esélyegyenlıségét az élet minden területén.
Vonatkozó jogszabályok:
-

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok
nyilvánosságáról
A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény
Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV
törvény
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlıségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény
Felnıttképzésrıl szóló 2001. évi CI törvény
1186/2002 (XI.5.) Kormányhatározat a romák társadalmi integrációját elımozdító
kormányzati együttmőködés irányelveirıl és szervezeti kereteirıl
100/1999. (XII. 10.) OGY határozat az Országos Fogyatékos Ügyi Programról
1051/2002 (V.14.) Kormányhatározat, a cigányság életkörülményeinek és társadalmi
helyzetének javítására irányuló középtávú intézkedés csomag
219/1996. (XII. 24.) Kormányrendelet. a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott települések jegyzékérıl
8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességő dolgozók
foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról
57/2002. (XI. 18.) OM rendelet az integrációs felkészítésrıl
Amszterdami Szerzıdés (2., 3. cikkely)

101

-

A Tanács 1260/1999. rendelete a Strukturális Alapokra vonatkozó általános
rendelkezésekrıl

II.
A település általános szociális gazdasági helyzetképe

Gazdasági háttér
Edelény város történelmét a a szénbányászat és a mezıgazdasági termelés határozta meg az
elmúlt évszázadban, az 1950-es évektıl kezdve sorra valósultak meg azok a beruházások,
amelyek a föld mélyén rejlı 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 rendelkezı város. A rendszerváltással egy idıben, az 1990-es
évek elején – a város gazdasági szerkezete is megváltozott. A bányászat fokozatos
leépítésével, majd végleges felszámolásával sokan váltak munkanélkülivé. A kistérségben
élıknek munkát adó Miskolc, a nehézipar piacvesztése miatt szőnt meg a Kohászati Mővek és
ahhoz kapcsolódó egyéb iparágak megszőnése miatt is komoly pozíció vesztést éltek meg a
kistérség lakói. Ugyanilyen presztízs veszteség volt a kazincbarcikai vegyi mővek átmeneti
piacvesztése is az itt lakóknak. A megszőnt vállalatok helyébe új, kisebb cégek, vállalkozások
léptek, amelyeknek munkaerı-felvétele és jövedelemtermelı képessége azonban csak jóval
alacsonyabb az elızıekben említett vállalatokénak.

Népesség
A népesség szám alakulása:
12000
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2000. év
2005. év

11000
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10500

2007. év
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2009. év

9500
2000. év

2005. év

2006. év
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2008. év

A népesség szám egyre csökken.

Az állandó népesség korcsoportok szerinti megoszlása 2009-ben:
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A településen a népességmozgást nehéz követni, mivel a jelenleg érvényben lévı szabályozás
alapján nem kell kijelentkezni, ha valaki elköltözik a településrıl.
Roma népesség
Roma többségő térségekben többen születnek
Az élveszületések száma a fejletlenebb - elsısorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyei –
kistérségekben (Abaúj-hegyközi, Bodrogközi) a legmagasabb, ahol a roma lakosság aránya
magasabb az országos átlagnál. Ezzel párhuzamosan ezen térségekben fiatalodik is a lakosság,
ellentétben a regionális trenddel.
A romák által a legnagyobb számban lakott régió, szegregálódó települések
Az országban az Észak-magyarországi régióban a legnagyobb a roma népesség száma:
66 829 fı és aránya 5,2%. (2001). A régión belül a roma etnikumhoz tartozók száma BorsodAbaúj-Zemplén megyében a legnagyobb: számuk 45 525 és 6,1% az arányuk.. Jelenleg a
városokban találjuk a legnagyobb tömegben a romákat, de a települési arányukat tekintve
már jóval magasabb a falusi romanépesség. A roma népesség aránya az alábbi határ menti,
illetve belsı perifériákon található kistérségekben a legmagasabb.
Kistérségek nagyobb arányú roma népességgel
Borsod-Abaúj-Zemplén
megye
Bodrogközi
Edelényi
Encsi
Szikszói
Ózdi
Abaúj-hegyközi
Szerencsi

Heves megye

Nógrád megye

Pétervásárai
Hevesi
Bélapátfalvai

Szécsényi
Bátonyterenyei
Pásztói

Forrás: KSH

A romák számarányának növekedése különösen az utóbbi évtizedekben gyorsult fel. Ehhez
hozzájárult, hogy létszámuk növekedésével párhuzamosan jelentısen csökkent a települések
nem roma népessége a természetes fogyás és az elvándorlás következtében.
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A romák által nagyobb arányban lakott kistérségekben rontja a lakosság életesélyét, hogy
ezen területek döntı többsége városhiányos, sok esetben aprófalvas, elnéptelenedı térség.
Az össznépesség és a roma népesség területi megoszlása
Kistérség, megye, régió Az össznépesség megoszlása (2004) A roma népesség megoszlása (2001)
B.-A.-Z. összesen
Heves összesen
Nógrád összesen
Régió összesen

57,58
25,39
17,03
100

68,12
18,10
13,78
100

Forrás: KSH 2001. évi Népszámlálás
A roma lakosság szociális helyzetére vonatkozóan sincsenek pontos adatok, azonban
megállapítható, hogy a roma népesség átlagos életszínvonala, lakhatási körülményei,
egészségi állapota, iskolázottsága, foglalkoztatottsága a társadalom egészéhez viszonyítva
lényegesen rosszabb. Munkaerı-piaci szempontból a rendszerváltás piacgazdasági átalakulás
legnagyobb vesztese a roma népesség, a bányabezárások következtében megszőnı
szakképzetlen munkát igénylı munkahelyek megszőnésével a munkanélküliségi rátájuk
jelentısen meghaladta a nem roma származásúakét. Pozitívumként mondható el azonban,
hogy javultak az arányok az általános iskola elvégzését tekintve, illetve az
ösztöndíjprogramoknak is köszönhetıen javultak a közép és felsıfokú végzettséget szerzık
aránya is.
Foglalkoztatás
A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzető társadalmi csoportok (megváltozott
munkaképességőek, romák stb.) egyre tartósabban szorulnak ki a munkaerıpiacról, egyre
nagyobb számban kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett
segítségnyújtás legfontosabb esélyét. Az esélyegyenlıséget megerısítı pozitív intézkedések
azért is szükségesek számukra, mert e csoportok a munkaerıpiacon összetett szemléletbeli
hátrányokkal küzdenek, az aktív támogatásokban pedig munkanélkülieken belüli arányuknál
sokkal kisebb arányban vesznek részt.
A munkanélküliek száma a Munkaügyi Központ nyilvántartása alapján:
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A területi mutatókat alapul véve a 2007. évtıl nı a regisztrált munkanélküliek száma. A
rendelkezésre állási támogatás (RÁT) 2009. évtıl került bevezetésre. A munkanélküliségi
mutató a településen 12,85 %-os (Munkaügyi Központ adatai alapján).
Fogyatékkal élık
A tartós egészségi problémával, fogyatékkal élı emberek munkaerı-piaci lehetıségei erısen
behatároltak, tíz érintettbıl mindössze csak egy dolgozik.
A fogyatékkal élık tekintetében a civil szervezetek szerepe a városban kevésbé jelentıs.
A mozgáskorlátozottak száma a településen:
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Szociális védelmi rendszer
Szociális segélyezés:
A település biztosítja a jogszabályban meghatározott rendszeres megélhetést nyújtó
segélyeket (rendszeres szociális segély, ápolási díj), a meghatározott szükségletekhez igazodó
támogatásokat (lakásfenntartási támogatás, temetési segély, szemétdíj támogatás), valamint az
eseti segélyeket (átmeneti segély).
Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások
A szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott alap és szakellátások közül az
idısek ellátása tekintetében teljes körőnek mondható az ellátás, a pszichiátriai betegek, a
fogyatékossággal élık, a szenvedélybetegek ellátása fejlesztésre szorul.

105

Szociális támogatásban részesülık száma:
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Oktatás
Közoktatási feladatait a Városi Oktatási Központ látja el.
Erre a területre külön elkészült a Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Terv.

III.
Általános célok
1. A hátrányos megkülönböztetés megszőntetése, az esélyegyenlıség biztosítása a hátrányos
helyzető csoportok számára, az összetartó, szolidáris társadalom erısítése.
2. Gazdasági területen a minimális forráshoz való jog biztosítása.
3. A megfelelı pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint a
település intézményeiben a különbözı közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása.
4. Az esélyegyenlıség biztosítása érdekében össze kell hangolni a foglalkoztatási, az
oktatási, az egészségügyi, a szociális igazgatási, területfejlesztési célokat.
IV.
Konkrét intézkedések az egyes célcsoportok érdekében
A program célja a 2003. évi CXXV. törvénnyel összhangban, az azokban foglalt célok és
elvek mentén a helyi viszonyokhoz igazodó, a lakosságot – kiemelten a hátrányos helyzető
csoportokat – segítı, az esélyegyenlıséget növelı feladatok összegyőjtése, rendszerezése,
valamint azok idıbeni ütemezése.
A program kiemelt figyelmet szentel a közszolgáltatások minél jobb elérhetıségére, ezzel
segítve a lakosság egyes jogainak minél jobb érvényesülését.
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A program a lakosság helyzetének megfelelıen a kiemelten foglalkozik az egyes helyben
leginkább érintett csoportok (idısek, fogyatékkal élık, roma lakosság) helyzetének javítását
célzó intézkedésekkel és feladatokkal.
A program célja, hogy az egyes érintett csoportok tagjainak helyzetét javító intézkedéseket
egybegyőjtse és felelısök, valamint határidık tőzésével valós változásokat idézzen elı.
A program a céljait 2012-ig kívánja megvalósítani.
A program megvalósításához a település saját lehetıségei nem elegendıek, szükséges a
gazdasági szereplık, a civil szervezetek valamint a lakosság aktív közremőködése.
Az önkormányzat vállalja, hogy a program saját helyzetét, valamint intézményeit érintı
részeit anyagi lehetısége függvényében végrehajtja.
Az Esélyegyenlıségi Program végrehajtását 2 évente felül kell vizsgálni és az aktuális
helyzethez kell lehetıségek szerint igazítani.

Minden célcsoportot érintı intézkedések:
1.

A hátrányos helyzető csoportok munkaerı-piaci helyzetének javítása

Az önkormányzat igyekszik élni mindazon lehetıségekkel, amelyek biztosítják a hátrányos
munkanélküliek, az inaktívak munkaerıpiacra történı visszakerülését, így a közhasznú
foglalkoztatást, a közmunkát, illetve a képzéssel egybekötött foglalkoztatást. Az önkormányzat
a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében folyamatosan együttmőködik a Településsel, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltségével, a helyi
kamarával, a Foglalkoztatási Paktum Irányító csoportjával.

S.
Cél

Feladat

Siker-

Ellenırzés

kritérium

módja

Határidı

sz.
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Ellenırzést
Végzı
személye
Minden évben
Közhasznú

legyen
Elszámolás

Pályázat benyújtása
foglalkoztatási
1.

Közhasznú
folyamatos

a Munkaügyi
lehetıség

foglalkoztatott

Központhoz
a településen

kihasználása

A kapott

A költségvetési

támogatás

rendelet

Közcélú

központ

Elszámolás

foglalkoztatási
költségvetési

2.

Munkaügyi

folyamatos

lehetıség

szerinti
megvalósítás

rendelet

polgármester

kihasználása
szerinti megvalósítása
Képzések szervezése az
elhelyezkedést

3.

segítı szakmákban

2.

Elszámolás

A hiány
folyamatos

szakmák

Megvalósul a képzés

feltérképezése

Munkaügyi
Központ

Közszolgáltatást nyújtó intézmények teljes akadálymentesítése

Az önkormányzat területén mőködı az önkormányzat által fenntartott közintézmények teljes
akadály-mentesítése a vonatkozó jogszabályi elıírások figyelembe vételével, legkésıbb 2012ig, az intézményvezetık irányításával, saját illetve pályázati források felhasználásával.
A település vállalja, hogy kiemelten kezeli és pénzügyi lehetıségei tükrében támogat minden
a közintézmények akadálymentesítését szolgáló pályázatot.
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Ellenırzés
módja
SikerS.sz.

Cél

Feladat

Határidı

Ellenırzést
kritérium
Végzı
személye

Készüljön el az
önkormányzat
Az intézmények

Minden

által
2012.

1.

akadálymentesítésének

fenntartott
december 31.

megvalósítása

intézmények

Intézmény

Jegyzı
Helyszíni

akadálymentesen
megközelíthetı

bejárás

akadálymentesítése

3. A helyi szemléletet megváltoztató programok támogatása, segítése
A település lakossága számára, olyan ismertetı anyagok készítésének, lakossági tájékoztató
fórumok, valamint más típusú programok, rendezvények támogatása, segítése, melyek
elımozdíthatják az esélyegyenlıségi program célcsoportját jelentı emberek kedvezıbb
társadalmi integrációját és szemlélet váltást eredményezhet a lakosság minden tagjánál.
Az önkormányzat támogat továbbá, a jogsértésekkel szembeni fellépés lehetıségeire
vonatkozó, mindennemő tájékoztatási lehetıséget és saját eszközeivel (helyi média,
önkormányzat hirdetıtáblája stb.) népszerősíti azokat.
A megvalósítás a tervezési ciklusban folyamatosan az éves költségvetés keretein belül – a
pénzügyi lehetıségeinek függvényében.
Ellenırzés
S.sz.

Cél

Feladat

Határidı

Sikerkritérium

módja
Ellenırzést
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végzı
személye
Polgármester
Készüljenek el

Tájékoztató

Elkészül a

anyagok

tájékoztató

Tájékoztató
1.

tájékoztató anyagok az

folyamatos

Anyag
esélyegyenlıségrıl

elkészítése

anyag
megtekintése

Fórumok szervezése az
2.

folyamatos
esélyegyenlıségrıl

Évente 1

Jelenléti ív –

fórum

Polgármester,

megszervezése

jegyzı

Fórumok
szervezése

4. A hátrányos helyzető csoportoknak az információs társadalommal összefüggı egyes
szolgáltatásaihoz való hozzáférés elısegítése
Az önkormányzat támogat minden a célcsoport információs társadalommal összefüggı egyes
szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzést szolgáló pályázatot, a célcsoport ez irányú
képzését, továbbá támogatja, olyan mindenki számára elérhetı információs pontok
kialakítását, melyeken keresztül a szükséges eszközökkel nem rendelkezı emberek a
lakhelyükhöz minél közelebb hozzáférhetnek az Internethez, valamint az információs
társadalom nyújtotta egyéb szolgáltatásokhoz.
Ellenırzés
módja
S.sz.

Cél

Feladat

Határidı

Sikerkritérium

Ellenırzést
végzı
személye
Átadási

Új @ pontok
@-pontok bıvítése
1.

2012.

Elkészül az új

december 31.

@ pont

dokumentumok

kialakítása a
a településen
településen

jegyzı

110

Az
A meglévı

A

Átadási

2012.

számítógépek

jegyzıkönyv

december 31.

száma 2 db-

informatikai
@-pontokon a
pontok

2.
számítógépek

számának
bal nı

számának bıvítése

Jegyzı,
polgármester

növelése
Az E-ügyAz E2012.

intézés

Megoldott az

ügyintézés
3.

Rendelet
december 31.

feltételinek

e-ügytézés a

lehetıségének

jegyzı
megteremtése

településen

biztosítása

Konkrét hátrányos helyzető célcsoportokhoz kapcsolódó intézkedések
1.

Fogyatékkal élık

Településeken a fogyatékossággal élık többsége testi, mozgásszervi fogyatékos.
A fogyatékkal élık legnagyobb részének az egyetlen megélhetési forrása az alacsony összegő
nyugdíj, járadék, vagy segély. Ezek igen szőkös megélhetést biztosítanak számukra.
Fontos megemlíteni, hogy a fogyatékossággal élık iskolai végzettsége is jóval elmarad
egészséges társaikétól, ami tovább rontja elhelyezkedési esélyeiket.
Fogyatékosságuk típusa is meghatározza gazdasági aktivitásukat. Legnehezebben az
értelmileg akadályozottak, vakok, mozgássérültek találnak munkát.
Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a prevenció elvére, a fogyatékosságot okozó
betegségek, balesetek megelızésére.
A támogató szolgálat biztosítja a fogyatékos személyek lakókörnyezetében történı ellátását,
illetve a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését, valamint életvitelük önállóságának
megırzését.
Az önkormányzat célja a fogyatékos személyek integrációjának megvalósítása. Intézmények
teljes körő akadálymentesítése, illetve a gazdasági élet szereplıinek támogatása az
akadálymentesítésben legkésıbb 2012-ig.
A települési önkormányzat vállalja, hogy elısegíti a fogyatékkal élık minél könnyebb
információhoz jutását, különösen a helyi médiában (feliratozás, jeltolmács, gyengén látók
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számára jobban látható honlap stb.), valamint az elektronikus ügyintézés lehetıségének
megteremtését.
Ellenırzés
módja
SikerS.sz.

Cél

Feladat

Határidı

Ellenırzést
kritérium
végzı
személye

Készüljön el az
önkormányzat
Az intézmények

Minden

által
2012.

1.

akadálymentesítésének

fenntartott

Intézmény

Jegyzı
Helyszíni

december 31. akadálymentesen
megvalósítása

intézmények

megközelíthetı

bejárás

akadálymentesítése
A

2.

fogyatékosság

A Munkaügyi

A fogyatékkal élık is

típusának

Központ

Munkaügyi

találják meg helyüket

megfelelı

segítségével

Központ

a munkaerıpiacon.

szakmák

lezajlik a

dokumentáció

oktatásának

tanfolyam

folyamatos

megszervezése
Hatékony

E-pontokon

2012.

Megoldott az

Rendelet

ügyintézés segítése

Keresztül az

december 31.

e-ügytézés a

jegyzı

3.
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ügyintézés

településen

biztosítása

2. Idıs korúak
A település népességének összetételében a 60 év felettiek aránya lassan és folyamatosan
emelkedı tendenciát mutat.
A nyugdíjasok között igen magas az egyszemélyes háztartások száma.
Az, hogy az idısek hogyan élik meg az évek elmúlását, az egyedüllétet, nagymértékben függ
a társadalom nyújtotta életkörülményektıl, az idısekkel szemben tanúsított társadalmi
magatartástól. Ezen a téren jelentıs a társadalmi szinten megoldásra váró problémák száma, a
nyugdíjak reálértékének megırzése, emelése, az idısek biztonságérzetének növelése, a
szegénység, a megélhetési gondok elleni küzdelem.
A nagymértékő munkanélküliség miatt a család aktív tagjai legtöbbször nagyobb városokba
költöznek, az idısek egyedül maradnak. Ennek hatására megnı a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátások iránti igény, ami jelentıs kihívás elé állítja intézményrendszerünket.
Ellenırzés
módja
S.

SikerCél

Feladat

Ellenırzést

Határidı

sz.

kritérium
végzı
személye
Az igénybe-

Házi jelzırendszeres
segítségnyújtás

vevık

A házi segítség

elégedettsége,

nyújtás napi

1.

Folyamatos
hatékony mőködtetése a
településen

rendszeresség-

a

A statisztika,
Jegyzı,
polgármester,

szolgáltatást

Intézmény-

igénybe

vezetı

gel mőködjön

vevık száma
Napi rendszerességgel

Az étkezés

2.

Minden

Statisztika,

igénylı

Jegyzı,

folyamatos
az étkezés biztosítása az

biztosítása a
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azt igénylık részére

hét 5 napján

megkapja a

polgármester,

hét 5 napján

Intézmény-

az egyszeri

vezetı

meleg
étkezést
Hétfıtıl

Statisztika,

Péntekig
3.

Idısek klubja mőködtetése

mőködjön a
napközbeni

Folyamatos

A résztvevık

Jegyzı,

száma

polgármester,

szinten marad

Intézmény-

ellátás

vezetı

3. Roma lakosság
A településen élı roma származásúak számának és arányának tekintetében a valóságot
pontosan tükrözı adatok nem állnak rendelkezésre.
A roma társadalmi beilleszkedése nagymértékben függ iskolázottsági szintjüktıl. Az érintett
populáció iskoláztatási hátrányainak számos oka van: a cigány gyermekek családi
szocializációja, a cigányság és a többségi társadalom – család által közvetített kulturális
mintáinak különbözısége; nyelvi hátrányok; a roma népesség szociális helyzete; területi
elhelyezkedése, hátrányos megkülönböztetés.
Az elmondottak következtében jelenleg már nem magas a lemorzsolódás az általános
iskolában. A többségi társadalomhoz képest sokkal nagyobb a szakképzı iskolába történı
beiskolázás. Alacsonyabb az érettségihez kötött képzésben, valamint a felsıoktatásban
résztvevık hányada.
Településünk minden eszközével igyekszik a roma származású népesség esélyegyenlıségét
biztosítani.
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Felismertük, hogy a „hagyományos” oktatási rendszer nem képes a társadalmi hátrányok
kiegyenlítésére.
A kezdeményezések a roma népesség iskolázottságának javítása mellett a cigány kultúra
ápolására és az identitásuk megırzésére is nagy hangsúlyt fektetnek.
A cigányságot érintı hátrányok – területi elszigeteltség, szociokulturális jellegzetességekbıl
adódó társadalmi lemaradás, alacsony iskolázottság, szakképzetlenség, alacsony jövedelmi
viszonyok, rossz lakáskörülmények – kölcsönösen erısítik egymást és vezetnek e csoport
„szegregáltsághoz”.
Fıként alacsony iskolázottságuknak és a társadalom elıítéletességének köszönhetıen
alacsonyabb körükben a foglalkoztatottsági szint, és magasabb és tartósabb a
munkanélküliség, mint a többségi társadalom esetében. Részben a fentiekbıl következik,
részben pedig sajátos korösszetételüknek (magas a gyermekkorú népesség aránya) tudható be,
hogy magas az aktív keresıkre jutó eltartottak aránya.
A roma társadalom a mindennapi élet során, hivatalos ügyintézés alkalmával – iskolázottsági,
szocializációs, nyelvi hátrányaik következtében is számos akadályba ütközik.
A cigány származású munkanélküliek elhelyezkedési esélyeinek és foglalkoztatásának
növelését a munkaügyi központ számos eszközzel és munkaerı-piaci programmal igyekszik
elısegíteni. Településünk a Kistérségi Társulás segítségével a közhasznú- és közcélú
foglalkoztatás maximális kihasználtságával erısíti munkavállalási esélyeiket.
A települési CKÖ-kal , a szociális, egészségügyi intézményekkel együttmőködve törekszik az
település a romák életminıségének javítására, a jobb lakhatási körülmények biztosítására, a
testi-lelki egészségük megırzése, az élethosszig tartó tanulás ösztönzésére.
Feladatunknak tekintjük a roma célcsoport élethelyzetének, társadalmi esélyegyenlıségének
javítását, munkaerı-piaci (re)integrációjuk elısegítését.
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Ellenırzés
módja
S.

SikerCél

Feladat

Határidı

sz.

Ellenırzést
kritérium
végzı
személye
A településen

Az alapfokú
Felnıttképzési

van mód az

iskolai végzettség

1.

megszerzési
lehetıségének

2012. június

formában az

száma/
alapfokú

30.

alapképzés

iskola
megszervezése

biztosítása

Beiratkozottak

végzettek száma
jegyzı

befejezésére
Átadási

Digitális köziskola és

E-pontok

a távoktatási

kialakítása

Kialakítanak
dokumenúj E-pontokat,
tumok,

2012. június

2.

rendszerekhez történı

vagy a helyek

bıvül a
PC száma

30.
kapcsolódás

számának

férıhelyek

biztosítása

bıvítése

száma

Jegyzı
polgármester
Munkaügyi
Központtal a
A képzésen a

Igényfelmérés

száma/ végzık

a munkaerı-piacon

3.

Beiratkozottak

alapján a

2012.

Lemorzsolódási

képzés

december 31.

arány 10%

száma >10%

történı elhelyezkedést
segítı szakmák
megszervezése

alatt marad.

megszerzésének
támogatása
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Jegyzı
polgármester

Minden évben

Pályázat
Közhasznú

legyen

Elszámolás

Közhasznú

Munkaügyi

benyújtása a

4.

Foglalkoztatás

Folyamatos
Munkaügyi

foglalkoztatott

biztosítása
Központhoz

a településen
A költségvetési

A kapott
Közcélú

rendelet
támogatás költség-

5.

központ

Foglalkoztatás

vetési rendelet

biztosítása

szerinti

Elszámolás
folyamatos

szerinti
megvalósítás

polgármester

megvalósítása

Esélyegyenlıség biztosítása a közoktatásban
Horizontálisan érvényesítendı szempont a közoktatás-fejlesztésben az esélyegyenlıség és az
egyenlı hozzáférés biztosításának elve.
Az esélyegyenlıség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani minden
infrastrukturális és szakmai fejlesztés támogatása esetén a halmozottan hátrányos helyzető
tanulók és a sajátos nevelési igényő tanulók oktatási helyzetére a beruházásban, fejlesztésben.
Kiemelten fontos az érintett intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével,
illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak vizsgálata, hogy
érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a
halmozottan hátrányos helyzető tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.
A halmozottan hátrányos helyzető gyerekek esélyegyenlısége elımozdításának
elengedhetetlen feltétele az egyenlı hozzáférés biztosításán túl olyan támogató lépések,
szolgáltatások tervezése és megvalósítása, amelyek csökkentik meglévı hátrányaikat, javítják
iskolai sikerességüket.
A közoktatásban megvalósítandó egyes további esélyegyenlıségi feladatok meghatározása és
végrehajtása az érintett intézmény feladata. A speciális feladatok és célok meghatározását,
valamint a végrehajtásuk módját az intézmény legkésıbb 2010. május 31-ig intézkedési
tervben határozhatják meg.

E d e l é n y, 2010. február 15.

Dr. Csiszár Miklós
jegyzı

Molnár Oszkár
polgármester
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11./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú, Városi Oktatási Központ Nefelejcs úti óvoda teljes
akadálymentesítése, rekonstrukciója címő pályázat benyújtása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 16./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
16/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú, Városi
Oktatási Központ Nefelejcs úti óvoda teljes
akadálymentesítése, rekonstrukciója címő pályázat
benyújtása
Edelény Város Önkormányzat Képviselı-testülete az
ÉMOP-2009-4.3.1/A kódszámú, Közoktatás térségi
sajátosságokhoz
igazodó
szervezése
és
infrastrukturális fejlesztése címő pályázat keretén
belül benyújtásra kerülı Nefelejcs úti óvoda teljes
akadálymentesítése, rekonstrukciója címő projekt
benyújtását támogatja.
Az 5.252.500 Ft azaz ötmillió-kettıszázötvenkettıezer-ötszáz forint önerıt a 2007-ben kibocsátott
kötvény terhére biztosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

12./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP-4.2.1/C kódszámú, Városi Oktatási Központ Mátyás király úti óvoda
bölcsıdei csoport kapacitásnövelése épület felújítással címő pályázat benyújtása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 17./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

17/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: ÉMOP-4.2.1/C kódszámú, Városi Oktatási
Központ Mátyás király úti óvoda bölcsıdei csoport
kapacitásnövelése épület felújítással címő pályázat
benyújtása.
Edelény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
az ÉMOP-2009-4.2.1/C
kódszámú, Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése a komplex programmal
kezelendı leghátrányosabb helyzető kistérségekben, címő pályázat keretén belül megvalósítandó Mátyás király úti óvoda bölcsıdei csoport
kapacitásnövelése épület felújítással címő projekt
benyújtását támogatja.
Az 1.049.876 Ft azaz egymillió-negyvenkilencezernyolcszázhetvenhat forint önerıt a 2007-ben
kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

13./ Napirendi pont tárgya:
ÉMOP 2009-3.1.2/D.2 kódszámú Edelény belvárosi győjtıút szélesítése,
korszerősítése, fejlesztése címő pályázat benyújtása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 18./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Varga Ferenc képviselı elmondja, hogy az elıterjesztésben olvasható az egyik
buszmegállónak az áthelyezése a posta melletti területre. Kérdése, hogy a
buszmegálló áthelyezése után az István király úti buszmegálló felszámolásra kerül-e,
hogyan lesz biztosítva a rendelıintézethez való eljutás.
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Farkas László osztályvezetı elmondja, hogy ebben a beruházásban a buszmegálló
áthelyezés az I. ütem, ezt most kell kiépíteni, de nem lesz áthelyezve addig, amíg az
ívkorrekció után a 27-es fıközlekedési út át nem kerül önkormányzati tulajdonba,
amely e beruházásnak a II. üteme lesz. A rendezési tervben buszmegállóra kijelölt
hely a volt MHSZ épület melletti terület, ezzel megoldott lesz, hogy a rendelıintézet
és egyéb területek megközelíthetık legyenek.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Borza Bertalan képviselı úgy tudja, hogy ezt a pályázatot nem elıször adják be,
legalábbis a belváros rekonstrukciója néven szereplı folyamatokhoz. Bízik a pályázat
sikerében, de azt is tudják, hogy aki bízik, az csalatkozik is.
Csabai Gyula képviselı az elıbbi felvetésre reagálva elmondja, hogy a testület
nagyjából tisztában van azzal, hogy ez a támogatás a leghátrányosabb
kistérségeknek juttatott plusz támogatási forrásból valósul meg, amely azt jelenti,
hogy ha az önkormányzat formailag hibátlan pályázatot nyújt be, akkor ez a
pénzösszeg megnyertnek tekinthetı a város számára.

Polgármester – reagálva Borza Bertalan felvetésére – elmondja, hogy ezt a
pályázatot a képviselı-testület most elıször nyújtja be. Az elsı tervben voltak olyan
dolgok, amit módosítani kellett azért, hogy minél kevesebb önerıt kelljen
hozzátennie az önkormányzatnak és ez a pályázat gyakorlatilag megnyert támogatás
az LHH-s programban.
Ezt követıen szavazásra bocsátja az elıterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

18/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: ÉMOP 2009-3.1.2/D.2 kódszámú Edelény
belvárosi győjtıút szélesítése, korszerősítése,
fejlesztése címő pályázat benyújtása
Edelény Város Önkormányzat Képviselı-testülete
támogatja, hogy az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács által kiírásra került ÉMOP-20093.1.1/D.2 kódszámú pályázatot, a belvárosi győjtıút
felújítása, korszerősítése céljából Edelény Város
Önkormányzata nyújtsa be.
A 7.350.005 Ft azaz hétmillió-háromszázötvenezer-öt
forint önerıt a 2007-ben kibocsátott kötvény terhére
biztosítja.
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Edelény Város Önkormányzat Képviselı-testülete jelen
határozat hatályba lépésével a 135/2009 (VI.24.) sz.
határozatát visszavonja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

14./ Napirendi pont tárgya:
Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 19./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

19/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

Közoktatási
intézmények
fejlesztésére pályázat benyújtása.

infrastrukturális

Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010.
évi költségvetésrıl szóló 2009. évi CIII. törvény 5. számú
melléklet 15. pontja, valamint az önkormányzati miniszter
1/2010.(I.19.) rendelete alapján „A bölcsıdék és a közoktatási
intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzése”, - ezen belül általános iskolák
infrastrukturális fejlesztésére - pályázatot nyújt be.
Edelény Város Önkormányzat a támogatásból megvalósuló
beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelıen
hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg,
illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére.
Képviselı-testület a beruházás értékének - bruttó 22.224.784-Ftnak - a 10%-át, 2.224.784-Ft (azaz kettımillió-kettıszázhuszonnégyezer-hétszáznyolcvannégyezer
forint) önerıt a
2007. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
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A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
benyújtására.
Határidı: azonnal, illetve a pályázat benyújtásának határideje
Felelıs: polgármester

15./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. „Javadalmazási Szabályzat”-ának
elfogadása.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 20./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

20/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. „Javadalmazási
Szabályzat”-ának elfogadása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete –
figyelemmel a köztulajdonba álló gazdasági társaságok
takarékosabb mőködésérıl szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.
§ (3) bekezdésére – elfogadja a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát, amely a
határozat mellékletét képezi, és felkéri az ügyvezetıt, hogy
a cégiratok közt helyezze letétbe.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester, ügyvezetı
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JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

Bevezetı
1) A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködésrıl szóló 2009. évi
CXXII. Törvény (a továbbiakban: Törvény) 5. § (3) bekezdése alapján a köztulajdonban
álló gazdasági társaságok, legfıbb szerve köteles szabályzatot alkotni a vezetı
tisztségviselık, felügyelı bizottsági tagok, valamint a Munka Törvénykönyvérıl szóló
1992. évi XXII. Törvény ( a továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése vagy a 188/A. § (1)
bekezdése hatálya alá tartozó munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony
megszőnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveirıl, annak
rendszerérıl (a továbbiakban: Szabályzat).
2) A szabályzat célja, hogy egységes szabályozással elısegítse az Edelény Város
Önkormányzat 100 % tulajdonában álló nonprofit Kft. vezetıi, vezetı tisztségviselıi és
felügyelı bizottsági tagjai javadalmazásának áttekinthetıségét és ellenırizhetıségét.
3) A Törvény 5. § (3) bekezdése alapján a Szabályzatot az elfogadásától számított harminc
napon belül a cégiratok közé letétbe kell helyezni.

I. A Szabályzat hatálya
1) A Szabályzat hatálya az Edelény Város Önkormányzat által alapított és a Törvény 1. § b)
pontja értelmében többségi (100%-os) befolyása alatt álló Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaságra (a továbbiakban: Társaság) terjed ki.
2) A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a
a)
vezetı tisztségviselıre (ügyvezetı)
b)
az Mt. 188. § (1) bekezdése, illetve a 188/A. § (1) bekezdése hatálya alá tartozó
munkavállalóra (a továbbiakban: vezetı állású munkavállaló)
c)
a felügyelı bizottság elnökére és tagjaira.
3) A Szabályzat tárgyi hatálya
a) javadalmazás körében:

- a vezetı tisztségviselı javadalmazása
- a vezetı állású munkavállaló javadalmazása
- a felügyelı bizottság elnökének és tagjainak
javadalmazása (tiszteletdíja)
- egyéb juttatások
b) a jogviszony megszőnésének esetére biztosított juttatások módjára, mértékének
elveire, rendszerére terjed ki.

4) A Szabályzat idıbeli hatálya
A Szabályzat 2010. február 15. napján lép hatályba és határozatlan idıre szól.
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II. A Javadalmazás módjának, mértékének általános elvei
1) A Szabályzat hatálya alá tartozó javadalmazási formák és módok szerinti jövedelmek és
juttatások sem külön-külön, sem pedig együttesen nem befolyásolhatják hátrányosan a
társaság gazdálkodását, kiegyensúlyozott mőködését.
2) A javadalmazási formáknak és módoknak igazodniuk kell a tevékenység jellegéhez.
3) A javadalmazás mértékének kialakításakor a következı elveket, követelményeket kell
érvényesíteni:
a)
b)
c)
d)
e)

azonos elbírálás
átláthatóság
munkavégzéssel való arányosság
felelısséggel való arányosság
az elért eredménnyel való arányosság

III. A vezetı tisztségviselı és vezetı állású munkavállaló javadalmazása

1) A társaság vezetı tisztségviselıje a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a
továbbiakban: Gt.) 21.§ (3) bekezdése alapján az ügyvezetı, akit a Képviselı-testület
választ meg.
2) A vezetı tisztségviselı javadalmazásának arányban kell állnia különösen a
munkavégzéssel, felelıssége mértékével, a rábízott vagyon nagyságával és a
foglalkoztatottak létszámával.
3) A vezetı tisztségviselı személyi alapbérének összegét a Képviselı-testület
megválasztásakor határozza meg és évente egyszer, az elızı üzleti év beszámolójának
tárgyalásakor dönt a bérfejlesztés lehetıségérıl.
4) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött vezetıi megbízatás után részesülhet javadalmazásban, ezért a vezetı
tisztségviselı javadalmazása az ezzel kapcsolatos nyilatkozata függvényében folyósítható.
Ennek értelmében a vezetı tisztségviselı és a vezetı állású munkavállaló köteles a
szabályzat hatálybelépését követı 15 napon belül nyilatkozni, hogy más köztulajdonban
álló gazdasági társaságnál töltenek-e be a törvény hatálya alá tartozó megbízást és ezért
javadalmazásban részesülnek-e. Amennyiben ezen személyek nyilatkozatából az
állapítható meg, hogy máshol a törvény hatálya alá tartozó javadalmazásban részesülnek,
akkor mindaddig amíg ez fennáll, a Borsodi Közszolgáltató Kft.-nél javadalmazásra nem
jogosultak.
5) A vezetı állású munkavállaló javadalmazását (személyi alapbérét) az ügyvezetı állapítja
meg, ennek során az éves inflációra is figyelemmel a társaságnál végrehajtott bérfejlesztés
mértékét veszi figyelembe, amely elvtıl esetileg, illetve a gazdasági társaságot teherviselı
képességére tekintettel eltérhet.
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6) A vezetı tisztségviselı és a vezetı állású munkavállaló e jogviszonyára tekintettel
megállapított havi díjazása legfeljebb a Magyar Nemzeti Bank elnöke tárgyévi összes
keresete egytizenkettedének az egynegyede lehet.

IV. A felügyelı bizottság elnökének és tagjainak javadalmazása

1) A Fenntartó döntése alapján a felügyelı bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíj
adható.
2) A felügyelı bizottság elnökének – többletfeladataira tekintettel – a tagokénál magasabb
összegő díjazás állapítható meg.
3) A társaság felügyelı bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi
díjazása nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott mindenkori kötelezı
legkisebb munkabér ötszörösét.
4) A társaság felügyelı bizottsága tagjának e jogviszonyára tekintettel megállapított havi
díjazása nem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározott mindenkori legkisebb
munkabér háromszorosát.
5) Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött felügyelı bizottsági tagság után részesülhet javadalmazásban, ezért tiszteletdíja
az ezzel kapcsolatos nyilatkozata függvényében folyósítható. Ennek értelmében a
felügyelı bizottsági tagok kötelesek a szabályzat hatálybelépését követı 15 napon belül
nyilatkozni, hogy más köztulajdonban álló gazdasági társaságnál töltenek-e be a törvény
hatálya alá tartozó megbízást és ezért javadalmazásban részesülnek-e. Amennyiben ezen
személyek nyilatkozatából az állapítható meg, hogy máshol a törvény hatálya alá tartozó
javadalmazásban részesülnek, akkor mindaddig amíg ez fennáll, a Borsodi Közszolgáltató
Kft.-nél javadalmazásra nem jogosultak.

V. Egyéb juttatások

1) A vezetı tisztségviselı, továbbá a vezetı állású munkavállaló számára
teljesítménykövetelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó juttatást a vezetı tisztségviselı
és az Mt. 188. § (1) bekezdése hatálya alá esı vezetı állású munkavállaló esetében a
Fenntartó, az Mt. 188/A § (19 bekezdése hatálya alá esı vezetı állású munkavállaló
esetében pedig az ügyvezetı határozhat meg, amelyrıl a felügyelı bizottság véleményét
elızetesen ki kell kérni.
2) Teljesítménykövetelményként az üzleti terv fı számainak teljesítése mellett csak olyan
feltétel határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és
gondossággal való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.

125

3) A teljesítménykövetelményhez kapcsolódó juttatás fizetésére az elıírt feltételek teljesítése
esetén kerülhet sor, feltéve, hogy a társaságnak az üzleti év végén nincs lejárt
köztartozása.
4) A vezetı tisztségviselı és a vezetı állású munkavállaló a gazdasági társaságnál
foglalkoztatott, nem vezetı munkavállalók számára biztosított mértékben jogosult a
társasánál bevezetett szociális juttatások (ebéd hozzájárulás, üdülési csekk stb.)
igénybevételére.
5) A munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során felmerült költségek megtérítése
tekintetében az Mt. 153. §-ában foglaltak irányadók.
6) A felügyelı bizottság elnöke és tagjai a IV. pontban meghatározott javadalmazáson felül –
az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül –
más juttatásra nem jogosult.

VI. A jogviszony megszőnése esetére biztosított juttatások
1) A társaságnál a végkielégítésre való jogosultság tekintetében a Szabályzat személyi
hatálya alá tartozó munkavállaló esetében az Mt.-ben szabályozott feltételektıl nem lehet
eltérni.
2) A Szabályzat személyi hatálya alá tartozó munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha a
munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi
alkalmatlanságot – a munkavállaló képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos
magatartásával összefügg.
3) A felügyelı bizottság elnökének és tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízás
megszőnése esetére juttatás nem biztosítható.

Záradék:
A szabályzatot Edelény Város Önkormányzat Képviselı Testülete
……………………………….. határozatával hagyta jóvá.

Dátum:

……………………………..
Polgármester

…………………………………….
Jegyzı
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16./ Napirendi pont tárgya:
Támogatási igény benyújtása víz- és csatorna-szolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 21./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Borza Bertalan képviselı észrevételezte, hogy az elıterjesztés mellékletét képezı
önkormányzati nyilatkozat szöveges részében a város polgármestere szövegrész
után „igazolom” szó szerepel a nyilatkozat szó helyett.
Polgármester kéri jegyzı urat, hogy a szöveget nézze át, és ha szükséges
pontosítsa.
Az elıterjesztés kapcsán tájékoztatja a képviselı-testületet és a lakosságot, hogy az
elmúlt idıszakban tárgyalásokat folytatott az Észak-Magyarországi Regionális
Vízmővek Zrt. vezérigazgatójával az általuk történt megkeresés alapján. Ebben a
dologban tudni kell, hogy az ÉRV Zrt. 100 %-ban a magyar állam tulajdona. A vízmőtársaság ajánlatot juttatott el hozzá, mely szerint 11 %-kal csökkenti a víz- és
csatornadíjat, ha átadják a szolgáltatást, és ezt a 11 %-kal csökkentett összeget
tekintik bázisnak, és az ez utáni esztendıben erre a bázisra fog inflációs díjemelést
megvalósítani. A lakosság számára ez a 11 %-os díjcsökkentés véleménye szerint
nagyon jelentıs.
Azt gondolja, hogy az ajánlatnak ez a része rendkívül kedvezı, a másik rendkívül
kedvezı az, - mivel tudják jól, hogy a szennyvíztisztító telep, illetve a hálózat milyen
állapotban van és erre mindenképpen pályázati forrásokra lesz szükség, - hogy
ebben az esetben az önerıt biztosítja a pályázatokhoz a város helyett. Ebben a
témában rövidesen egy rendkívüli ülés összehívására fog sor kerülni, amelyen
természetesen a képviselı-testület eldönti majd, hogy mit tesz.
Ezt követıen az elıterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

21/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Támogatási igény benyújtása víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
támogatási igény benyújtása lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás ráfordításaink csökkentésérıl szóló
elıterjesztést megtárgyalta.
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a
2010. évre vonatkozóan a lakossági ivóvíz- és
csatornaszolgáltatás
ráfordításainak
csökkentésére
támogatási
kérelmet
kíván
benyújtani
a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
megállapítja, hogy Edelény Város Önkormányzata
nyújtja be a városra vonatkozóan 2010. évre a lakossági
vízés
csatornaszolgáltatás
ráfordításainak
csökkentésére támogatási kérelmet a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztériumhoz.
Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a
mellékelt önkormányzati nyilatkozatok aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal, illetve pályázat kiírás határideje
17./ Napirendi pont tárgya:
Kistérségi közmunkaprogramban való részvétel.
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 22./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.

Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

22/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Kistérségi közmunkaprogramban való részvétel
Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
részt vesz az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által
megvalósítani
kívánt
2010.
évi
kistérségi
közmunkaprogramban.
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Képviselı-testület a szükséges önrészt - 250.000.- Ft-ot
/azaz: Kétszázötvenezer forintot/ vállalja és a 2010. évi
költségvetésébe beépíti.
Határidı: azonnal, illetve 2010. június 15.
Felelıs: polgármester

18./ Napirendi pont tárgya:
Roma közmunkaprogramban való részvétel
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 23./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

elıterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

23/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy: Roma közmunkaprogramban való részvétel
Edelény Város Önkormányzatának Képviselıtestülete
részt
vesz
az
Edelényi-ÓzdiKazincbarcikai Többcélú Társulási konzorcium
által megvalósítani kívánt 2010. évi roma
közmunkaprogramban.
Képviselı-testület a szükséges önrészt maximum
780.000.- Ft-ot /azaz: Hétszáznyolcvanezer
00/100 Ft-ot/ vállalja és a 2010. évi
költségvetésébe beépíti.
Határidı: azonnal, illetve 2010. június 15.
Felelıs: polgármester
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19./ Napirendi pont tárgya:
A polgármester szabadságának kiadásáról
Elıadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzıkönyv mellékletét képezi 24./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Baricska Jánosné Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint az elıterjesztés határozati javaslatának csak az 1./ pontját
javasolja elfogadásra, a 2./ pontban foglaltakkal kapcsolatban nem foglalt állást, mert
nincs benne a polgármester szabadságolási ütemterve, illetve az önkormányzati
törvény 33. §-a szerint a polgármester tekintetében a képviselı-testület gyakorolja a
munkáltatói jogokat, tehát a testület dönthet arról, hogy a bizottságra átruházza.
Kérdése jegyzı úr felé, szabályos-e a polgármester szabadságolása úgy, hogy az
alpolgármesterrel egyezteti?
Kéri a bizottság, hogy a polgármester szabadságolási ütemterve kerüljön
bemutatásra.
Dr.Csiszár Miklós címzetes fıjegyzı elmondja, hogy nagyon sok módszer van arra,
ahogyan a polgármester szabadságát rendezik. Ezek közül egyik lehetıség az, ami a
határozati javaslatban szerepel, amikor a polgármester gyakorlatilag maga állapítja
meg, de alpolgármester úrral egyeztetni köteles. Ezt jelenti a 2./ pont, hogy a város
ne legyen vezetés nélkül. Sok fajta technika van, van olyan lehetıség, hogy
utólagosan hagyják jóvá, olyan is van, hogy az SZMSZ-ben szabályozzák. A
közigazgatási hivatallal egyeztetve az az álláspontja, hogy a beterjesztett változat is
törvényes.
Oktatási-Közmővelıdési, Ifjúsági és Sport Bizottság, Szociális Egészségügyi
és Kisebbségi Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottság az elıterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselı-testület a javaslatot 14 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
24/2010. (II.15.) sz. ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT
Tárgy:

A polgármester szabadságának kiadásáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselı-testülete Molnár
Oszkár polgármester szabadságának igénybe vételérıl az
alábbiak szerint rendelkezik:
1. A polgármester 2010.02.01. napjától 2010.02.05. napjáig
terjedı
(összesen:
5
munkanap)
szabadság
igénybevételét utólag jóváhagyja.

130

2. A polgármester szabadságát igény szerint veszi ki azzal,
hogy a szabadság kivételét megelızıen a polgármesteri
feladatok folyamatos ellátása - a helyettesítés biztosítása
érdekében
a
szabadság
idıtartamát
az
alpolgármesterrel egyezteti.
Határidı: folyamatos
Felelıs: alpolgármester

Polgármester bejelenti, hogy vagyoni és személyi ügyet érintı napirend
tárgyalására kerül sor, ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselıtestület zárt ülést tart.
Zárt ülésrıl külön jegyzıkönyv készül.
Polgármester – mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönve a megjelenést, az ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Csiszár Miklós
címzetes fıjegyzı

131

