EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
1./ Intézményvezetői tájékoztatásról

2./ Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
3./ Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
2011. évi munkájáról
4./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2011. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
5./ Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsában
végzett tevékenységről
6./ A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
7./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
8./ A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
9./ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
10./ A talajterhelési díjról
11./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
12./ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
13./ Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
14./ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

1

15./ Bizottságok 2012. évi munkatervének ismertetéséről.
16./ Edelény város módosított Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának
elfogadásáról
17./ Aggtelek község kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő
csatlakozásáról
18./ Közoktatási feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó „Támogatási
Szerződés” jóváhagyásáról
19./ Szociális és gyermekjóléti feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó
„Támogatási Szerződés” jóváhagyásáról
20./ A belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó Kiegészítő Megállapodás
módosításáról
Zárt ülés
21./ Kártérítési per állásáról

E d e l é n y, 2012. február 15.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-én
megtartott rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,
Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar
Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Vattay Béla
alpolgármester, Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Sztankóné Sándor Ibolya képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Méhész Katalin aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály,
Okmányiroda vezetője
Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője
1./ Napirendi pontnál:
3./ Napirendi pontnál:

Dr.Daher Pierre Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet főigazgató főorvos
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből 10 fő jelen van.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait.
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 10 igen szavazattal egyhangúlag az
alábbiak szerint határozza meg:
1./ Intézményvezetői tájékoztatásról

Előadó: intézményvezető
2./ Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
2011. évi munkájáról
Előadó: intézményvezető
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4./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2011. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
Előadó: polgármester
5./ Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsában
végzett tevékenységről
Előadó: alpolgármester
6./ A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
7./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előadó: polgármester
8./ A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
Előadó: polgármester
9./ A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
Előadó: polgármester
10./ A talajterhelési díjról
Előadó: polgármester
11./ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
12./ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
13./ Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
14./ Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
15./ Bizottságok 2012. évi munkatervének ismertetéséről.
Előadó: bizottság elnökei
16./ Edelény város módosított Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának
elfogadásáról
Előadó: polgármester
17./ Aggtelek község kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő
csatlakozásáról
Előadó: polgármester
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18./ Közoktatási feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó „Támogatási
Szerződés” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
19./ Szociális és gyermekjóléti feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó
„Támogatási Szerződés” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
20./ A belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó Kiegészítő Megállapodás
módosításáról
Előadó: polgármester
Zárt ülés
1./ Napirendi pont tárgya:
Intézményvezetői tájékoztatásról
Előadó: intézményvezető
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a napirenddel kapcsolatban előzetesként elmondja, hogy 2012. január
30-án Dr.Cserháti Péter helyettes államtitkár úr a megyében járt, meglátogatott több,
a megyében működő kórházat, majd délután Miskolcon a régió, tehát Nógrád, Heves,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye kórházigazgatóinak, illetve az intézményfenntartó
polgármestereknek tájékoztatást nyújtott az egészségügyben várható átalakításról.
Ezen a tájékoztatón jelen volt főigazgató úr, a kórház vagy orvosigazgatója, vagy
nem, ezt nem tudja eldönteni, szerinte nem, mai napig sem orvosigazgatója, illetve
jegyző úr és jó maga. Államtitkár úr kb. egy órán keresztül ismertette
általánosságban a kormányzat egészségügyre vonatkozó átalakítási tervét. Konkrét
dolgok nem hangzottak el, de ez után kérdéseket lehetett feltenni. Ő kérte helyettes
államtitkár urat, nyújtson tájékoztatást a jelenlévőknek a Borsod megyét érintő
átalakításokról, illetve megkérdezte azt is, hogy a tervezett átalakításokat csak és
kizárólag a minisztérium szakemberei készítették-e elő, avagy a minisztérium
egyeztetett-e a kórházigazgatókkal. Erre a kérdésére államtitkár úr természetesen
ismertette a megyében várható szerkezetátalakítást, struktúraátalakítást, illetve azzal
kezdte, hogy az edelényi kórház főigazgatója, Dr.Daher Pierre úr többször járt
személyesen egyeztetni a minisztériumban ezzel a témával kapcsolatban,
nevezetesen arról, hogy az edelényi kórházban TBC kórházat akarnak létesíteni.
Tulajdonképpen ez volt az a nap, amikor félig hivatalosan a Koch Róbert Kórház
fenntartójának a képviselője értesült az edelényi kórházban tervezett átalakításról.
Ezen kívül szót ejtett a kazincbarcikai kórházról, bőven fejtegette a kazincbarcikai
kórház várható sorsát, mely azért érdekes az edelényi emberek számára is, mert
területileg odatartoznak. A kazincbarcikai kórházzal kapcsolatban elmondta, hogy
minden valószínűség szerint az aktív ellátás jelentős része Kazincbarcikán meg fog
szűnni, a krónikus és a rehabilitációs jövőképet vázolta fel a kazincbarcikai kórház
részére két kivételtől eltekintve, az egyik a szülészet-nőgyógyászat, amely
valószínűleg megmarad aktív ellátási formaként, a másik a sebészet, ahol az egy
napos sebészetre fognak átállni a tervek szerint. Ezzel egyidejűleg elmondta, hogy
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minden valószínűség szerint az Izsófalvai Pszichiátriai Intézet meg fog szűnni, amely
szintén Kazincbarcikára kerül majd.
Ezeket az információkat egyébként az Edelényi Városi Televízió múlt csütörtöki
adásában Kazincbarcika város polgármestere és a kazincbarcikai kórház igazgatója
megerősítette. Ennek kapcsán mondott még egy fél mondatot államtitkár úr, ami
érinti az edelényi kórházat, nevezetesen azt, hogy valószínűleg az edelényi krónikus
osztály átkerül Kazincbarcikára. Tehát ez volt az a válaszcsokor, amely alapján ezt a
napirendi pontot kezdeményezte, hiszen a képviselő-testület jelenleg még a Koch
Róbert Kórház és Rendelőintézet fenntartója, és erről semmit nem tudott. Főigazgató
úr sem neki, sem a képviselő-testület részére semmiféle tájékoztatást nem nyújtott
előzetesen azzal kapcsolatosan, hogy mit tervez az edelényi kórház jövőjére
vonatkozóan.
Ezt követően kéri főigazgató urat, mondja el saját véleményét.
Dr.Daher Pierre főigazgató főorvos azzal kezdte, hogy nem szokott a polgármester
háta mögött dolgozni, mindenki tudja, hogy a fenntartó a képviselő-testület, a
polgármester, de nem zárja ki a másik lehetőséget, hogy lobbizzon az edelényi
kórháznak, hogy milyen lehetőséget kapna később az átszervezésben. Hallotta azt
több alkalommal, hogy túllépte a határt az átszervezésben. Egyelőre semmiféle
átszervezés nincs, csak javaslat van. Mint a parlament egészségügyi bizottságának
tagja és a kormánynak egyik tagja javasolhatja, hogy mit szeretne a térségben látni,
hogyan látja az edelényi kórház jövőjét. Polgármester úr említette a TBC-s
betegeket, mellyel kapcsolatban el kívánja mondani, hogy tavaly 59 TBC-s beteget
kezeltek az edelényi kórházban, melyre a mai napig minimális támogatást kapnak, és
ezeket a betegeket több, mint fél éve kezelik, akik nehezen gyógyulnak. Hogy miért?
Mert a betegek nem tartják rendben a szobájukat, kimennek a kórházból a városba, a
kocsmába, az ABC-be, s ezeket a betegeket nem tudják benntartani. Tervezet van a
parlament előtt, amelyről még nem tárgyaltak, csak felvetés történt. Dr.Kovács Gábor
tüdőgyógyász szakfőorvos küldött egy levelet, amit továbbított az önkormányzathoz
korábban, és ebben szerepel, hogy szívesen látnák, ha egy zárt helyen lennének a
TBC-s betegek. Megkérdezte Dr.Szócska Miklós államtitkár úrtól, hogy mi újság a
TBC-s tervezettel, aki azt mondta, hogy még nem tudja, hogyan áll az ügy, a mai
napig még nem tudnak semmit. Kérdésként fogalmazta meg, hogy miért nem
támogatják, hogy a TBC-s betegek egy helyen legyenek, mikor most az osztályon
össze-vissza vannak, és nem lehet tudni, hogy ki a TBC-s beteg. A kórházban
minden szakember támogatja az ötletet, hogy egy helyre tegyék őket. Megkérdezi,
hogy milyen probléma lenne azzal, ha lenne törvény rá és egy helyen lennének ezek
a betegek. Azt látja, hogy igen, védjék a város lakóit attól a betegtől, aki járkál jobbrabalra közöttük. Ha tudja, hogy az illető TBC-s beteg és felvételre kerül a
tüdőosztályra, onnan már nem mehetne ki. Azt kéri, hogy ezekről előre ne
beszéljenek, ne tárgyaljanak a témáról, mert semmi nincs, tervezet sincs még.
Korábban kapott információt Kovács Gábor úrtól, hogy ha pályáznak ketten arra,
hogy a TBC ellátás az edelényi és Korányi Kórházban legyen, és ehhez minden
plusz juttatást kaphatnának, amelynek vannak minimumfeltételei, van pénz motiváció
a háttérben, kapnak a dolgozók plusz pénzjuttatásokat, de akkor a beteg, az
egészséges ember, az orvos, a dolgozók szempontjából nem mindegy. Szögezzék
le, hogy a TBC-ről akkor beszélnek, ha ebben valóban fog történni valami.
Amit Cserháti Péter helyettes államtitkár úr mondott igaz, hetente találkozik vele,
minden témát megbeszél vele, ami őket érdekli, olyan döntéseket hoznak, ami jó
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Edelénynek és senki nem mondta, hogy az edelényi krónikus belosztályt be fogják
zárni.
Azt mondta korábban, hogy ha a szervezés úgy alakul megyei szinten, és hogy ha a
kazincbarcikai kórházat át fogják alakítani, ragaszkodni fog hozzá, hogy a
belgyógyászati osztály megmaradjon Kazincbarcikán négy osztállyal a térségnek, és
ennek fejében a miskolci tüdőosztályt, a maradék 50 ágyat átadják Edelénynek.
Hogy miért? Egy dolog van, hogy a kezdő orvosok nem jönnek Edelénybe, inkább
nagyobb városokba mennek dolgozni, de nem látják, hogy az edelényi kórházban
milyen fejlesztések vannak és milyen jó a kórházuk. Azt mondta Cserháti Péternek,
hogy ilyen szempontból jó lenne összevonni a két kórházat, a két osztályt, és nem
kell darabolni a szakmát. Igéretet kapott Cserháti Pétertől és a GYEMSZI-től, hogy
valószínűleg átadják a tüdőosztályt neki. Ha átadják a tüdőosztályt, akkor a
rehabilitációst osztályt kell áttenni máshová, és ha megkapja Kazincbarcikától a
belosztályt, akkor annak a krónikus belosztály mellett kell lennie szakmailag, de erről
még ne beszéljenek, mert ebben még semmilyen döntés nincs, csak tervezés. Neki,
mint képviselőnek, és mint egészségügyi bizottsági tagnak van véleménye, hogy a
szakmát hogyan képzeli, és ez nem jelenti azt, hogy Edelény városnak rosszat
csinál, nem lenne akkor 300 millió forint plusz a kórházi kasszában. Ő továbbra is
lobbizni fog Edelény és a térség érdekében, mert az érdeküket képviseli. Itt nincs szó
bezárásról, és hogy itt félni kell majd, hogy több TBC-s beteg lesz a városban. Ezt
cáfolja, és ha lesz törvény róla, meg fogják csinálni, hogy az ilyen betegek egy
helyen legyenek. Még egyszer felhívja a figyelmet arra, hogy még a múlt héten
pénteken Szócska Miklós államtitkár úr sem tudott arról mondani semmit sem, hogy
ez az ügy hogyan áll. Feleslegesnek tartja erről beszélni, amikor még tervezet sincs.
Korbély Györgyi Katalin képviselő a TBC-s részleggel kapcsolatos kérdése, mivel
több nővérben felmerült a kérdés, hiszen ez a rehabilitációs részt is érinti, és a
szerződésük változó munkahelyre szól, hogy ha kialakul ott egy TBC-s rész és nem
lesz meg a személyi feltétele a beindítására, mert nem fogják vállalni, akkor ezekkel
a nővérekkel mi lesz? Lehet, ha nem vállalják, az lesz a válasz, hogy el lehet menni
a kórházból, vagy pedig más osztályon biztosítanak helyet? Megjegyzi, hogy 1985ben, amikor ő idekerült, öt kolléganője lett TBC-s.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy ez az a téma a városban, amely az utóbbi
időben foglalkoztatja a város lakóit, hiszen ahogy megfogalmazódott különböző
mende-mondák, pletykák alapján, senki nem tud semmit. Sajnos ebben szerepe van
annak is, hogy a képviselő-testület eddig nem kapott tájékoztatást ezekről a
tárgyalásokról. Kéri kijavítani, ha nem igaz, de igazgató úr részben válaszolt, hogy
van-e írásos anyag a struktúraátalakítással kapcsolatban. Ahogyan főigazgató úr
szavaiból kivette, azt mondta, hogy tervezés van, írásos anyag nem nagyon, bár
azért furcsállja, hogy egy ilyen mértékű struktúraátalakítás az mindenféle írásos
anyag, koncepció nélkül zajlik. A tegnapi nap folyamán a megyei közgyűlés
egészségügyi bizottságán elhangzott az, hogy nagy valószínűséggel nem jövő év 1jétől, hanem akár már július 1-jétől átveheti az állam a kórházakat. Ahogy ott elnök úr
fogalmazott 25-30 kórház kerülhet állami fenntartás alá, majd 3 hónappal később a
maradék. Megkérdezte akkor tőle, hogy hol kap helyet ebben az edelényi kórház,
mondván, hogy július 1-je azért a szakbizottság elnöke által pontosan ismert dátum.
Ő erre nem tudott válaszolni, ezért azt kérdezi főigazgató úrtól, tudja-e, hogy mikortól
kerülhet állami kézbe az edelényi kórház?
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Megkérdezte továbbá, hogy ha lesz TBC-s osztály, mert tulajdonképpen nem is a
sima TBC-s osztály váltotta ki a felháborodást a városban, hanem azok a
polirezisztens TBC-s betegek, akik már gyógyíthatatlanok és e körül keringtek
pletykák, ha azok kerülnek ide és jönnek-mennek itt a városban, az elég nagy
felfordulást okozhat. Lesz-e olyan nővér, orvos, aki hajlandó akár plusz pénzért is
ellátni ezt a feladatot? Ha lesz ilyen osztály, akkor megfelelelően elkülöníthetők-e.
Dr.Daher Pierre főigazgató főorvos válasza, hogy még nincs törvény, nem tud
semmit ő sem, nem tud nyilatkozni arról, hogy mit akarnak, mennyi lesz a havi
támogatás, mennyi jövedelme lenne az orvosnak, az ápolónak, tehát semmit nem
tud. Ezen túlmenően senkit nem lehet kötelezni, hogy TBC-s osztályon dolgozzon, ha
nem akarja, ez természetes dolog. Ő nem mondhatja a nővrének, hogy ha nem
dolgozik, akkor kirúgja, ilyen nincs, ezt nem lehet, és ha az orvos nem vállalja, akkor
nem vállalja. Ha a TBC-s betegeket be tudják tenni egy helyre, és azt mondja a
törvény, hogy be lehet zárni őket, akkor miért ne lehetne, akkor nem tud menni
sehová a városban. A törvény, ha azt mondja, hogy nem lehet az ilyen betegeket
bezárni, akkor el kell gondolkodni, hogy kell-e TBC-s osztályt csinálni. Jelenleg most
az egész osztályon szabadon vannak. Ha a törvény bejön, és azt mondja, hogy a
zárt részt meg lehet csinálni, ezért próbálnak előre gondolkodni, hogy képbe
legyenek. Egy igazgatónak nem az a feladata, hogy a papírokat írja, hanem megnézi
a feladatokat, hogy mit lehet előre csinálni, hogyan lehet pénzt csinálni a kórháznak,
hogyan lehet átszervezni, nem hogy bezárni. Ő nem akar semmit bezárni.
Hangsúlyozza ismételten, hogy ha a nővér, ha nem akar a TBC-s osztályon dolgozni,
nem kötelezheti, és ha azt mondja, hogy itt az állam garantálja a bért, 120-150 eFt-ot
azért, mert ott dolgozik, mert higiénia szempontjából nem mindegy, itt vannak
előírások, milyen maszknak, kesztyűnek kell lenni. Pesten is ápolják az AIDES
betegeket mégsem lett sekisem AIDES-es. Megkérdezi, hogy tudja valaki is, hogy ha
beszáll egy liftbe más személyekkel, hogy valaki közülük TBC-s. Nem tudják senkiről
sem, hogy ki a TBC-s, ezért ha ott vannak a kórházban, tudni fogják, hogy ki a TBCs. Ez felesleges vita addig, amíg nem látnak előterjesztést, törvény-tervezetet, hogy
mit akarnak, milyen feltételek mellett, milyen motíváció van mögötte.
A minisztérium átadta a struktúraátalakításokat a GYEMSZI-nek, mely új szervezet
mindenkit meghallgatott, hogy mit szeretne, hogyan képzeli el ezt a térséget, mit
szeretne látni a kórházában, de a mai napig az csak találgatás, hogy a GYEMSZI mit
szeretne. Az, amit vele közöltek, hogy az edelényi kórházat semmi nem fogja
érinteni, marad az edelényi kórház és fejlesztésre van ítélve, de az, hogy
Kazincbarcikán marad-e a szülészet, csak találgatás, és vannak különböző
vélemények, de konkrétumot nem lehet mondani, a mai napon fog kiderülni, hogy mi
várható. Úgy gondolja, hogy a véleményét figyelembe veszik, mert igyekszik
mindenhol ott lenni, lobbizni. Az időpontot illetően úgy tudja, hogy május 24-én
átveszi a kormány a kórházakat, ez annál is inkább várható dátum, mivel Orbán
Viktor miniszterelnök úr azt mondta, hogy minél gyorsabban meg kell csinálni a
kórházak átadását.
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester köszöni főigazgató főorvos úrnak, hogy eljött a
képviselő-testület elé és megtartotta beszámolóját, de párhuzamosan sokan látták a
MÉDIEN Tv által készített interjúját is, és néhány esetben nem voltak teljesen
érthetőek sokuk számára a főigazgató úr által adott válaszok. Ugyanis említette azt
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főigazgató úr, hogy megtörténik az edelényi kórház gyorsított tempójú államosítása is
még ebben az évben. Hogyan értelmezzék ezt a gyorsított tempójú államosítást?
Meg említette, hogy a gyorsított tempójú államosítás után a kórházigazgatói helyre
megtörténik a pályázati kiírás és többször hangsúlyozta, hogy természetesen
pályázni fog és a pályázatot be fogja nyújtani. Ekkor volt egy elejtett fél gondolata,
hogy „remélem az állam nem..”. Az állam, mit nem?
Többször hangoztatta interjújában, hogy a város ellene van. Ezt a megfigyelését
többször kiemelte, hogy a szóbeszédekre alapozza, amit sokat hangsúlyozott. Sokak
számára elfogadhatatlan, hogy főigazgató úr, mint az orvos szakmában elismert
szaktekintély, és mindamellett közismert országgyűlési képviselő, még mindig ad a
városban terjengő, létező szóbeszédeknek? Önnek muszály a szóbeszédekre
hallgatnia? Miért oly fontos Önnek a szóbeszéd? A szóbeszédek következményeként
megemlítette a médiában, hogy egyértelműen ellenségnek tekinti Edelény városát,
vagy legalább egy részét, vagy a város vezetését, ami nem derül ki tisztán és
világosan. Miért épít önmagának ellenségképet a városból ahelyett, hogy értelmes
tárgyalásokra hajlandóságot mutatna, vagy hivatalos egyeztetésekre hajlandó lenne
főigazgató főorvos úr? Az interjúban is nagyon sokat elhangzott, hogy olyan sokat ad
a szóbeszédekrek, azonban ellenkező irányba is járnak a szóbeszédek a városban,
és nem is keveset. Azért fejti ki most aggodalmaikat, mert ez nemcsak az ő
aggodalma, hiszen azokról a rendezvényekről, ahová igazgató főorvos úr is hivatalos
volt és részt vett, nem azon járnak a hírek, hogy milyen jól „énekeltek”, milyen jót
„táncoltak”, hanem Pierre doktor azon fáradozik, azon gondolkodik, hogy az edelényi
kórházat privatizálja. Miért nem tájékoztatja Edelény Város Önkormányzatát és
képviselő-testületét hivatalos formában a kórház jövőjét illető valós elképzeléseiről?
Itt ne a naív gyereket játsszák, hanem valóban feketén-fehéren beszéljenek már
végre.
Erre az öt kérdésre szeretne választ kapni, de konkrétan.
Dr.Daher Pierre főigazgató főorvos a gyors tempójú államosítással kapcsolatban
elmondja, korábban az volt a terv, hogy 2013. január 1-jével kerülnek állami
tulajdonba a kórházak, utána jött az az információ, hogy inkább 2012 májusban. A
szóbeszédre reagálva elmondja, igen, amikor hallja a városban, hogy Pierre be
akarja zárni a krónikus belosztályt, és jönnek hozzá sírva a betegek hozzátartozói,
hogy mi lesz, hová fogják vinni a beteget. Szó sincs róla, hogy bezárják a krónikus
belosztályt. Ezeket valaki terjeszti, akinek érdeke van, riogatja az embereket. Ő nem
lát ellenséget, vannak ellenfelek, de ellenséget nem lát. Alpolgármester asszony, ha
nem tudná, tegnap volt polgármester úrnál és sok mindenről beszélgettek és kezet
fogtak, most is kezet fogtak, és mindent megtesz, hogy ne legyen senki ellensége.
Nem értett egyet a politikájával, nem is fog egyetérteni soha, de ez nem jelenti azt,
hogy nem tud vele beszélni. Úgy gondolja, hogy a polgármester úrral történt tegnapi
beszélgetés során sok mindennek pontot tettek a végére és reméli, hogy amit ígért
neki, illetve amit polgármester úr ígért neki, betartják és kezdjék el másképpen látni a
világot. A kórházi privatizációval kapcsolatosan elhangzottakra reagálva arra
emlékeztet, hogy a Fidesz a privatizáció ellen van. Neki nincs pénze, hogy
privatizálja a kórházat, nem szélhámos, nem tolvaj, és nem gazdag ember. A Fidesz
kormány sem szeret privatizációról hallani, és soha nem mondta, hogy privatizálni
szeretné a kórházakat. Éppen ellenkezőleg, mert az állam, ha átveszi, akkor hogyan
lehetne privatizálni? Ez államosítás. Május 24-én, ha átveszi az állam a kórházat,
utána ő is fog az igazgatói állásra pályázni. Neki nagy esélye van, hogy ha
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megpályázza, megnyeri. Az állam ki fogja írni a pályázatot és ő meg fogja pályázni,
ha nem itt, máshol.
Úgy gondolja, hogy ő sokat tett az asztalra az edelényi kórházban és más helyen, és
ha a személye elfogadható az orvosi gárdának, akkor szerinte megnyeri.
Csabai Gyula képviselő felvetette, hogy főigazgató úr említette, hogy
tüdőkórházként, szakkórházként működne az edelényi és szeretné a tüdőosztályon
az ágyszámot növelni, illetve idehozni. A lobbitevékenység kapcsán kérdezi, hogy
esetlegesen ez arról szólhat-e, hogy a régi Semmelweis Kórház, amely a MISEK-hez
tartozik, az ottani tüdőosztály ágyszáma átkerülne Edelénybe?
Elhangzott többször, hogy főigazgató úr járt egyeztetésen a GYENSZI-ben, ami egy
új szervezet, de igazán nem tudták meg azt, hogy mit szeretne főigazgató úr. Mi volt
az a konkrét szándék, amivel odament, mi az, amiért konkrétan lobbizik?
Dr.Daher Pierre főigazgató elmondja, hogy a GYENSZI-be egyszer hívták be, akkor
elmondta, hogyan képzeli az itteni tüdőosztályt, az itteni átalakításokat. Ő jónak
tartaná, ha megkapnák a MISEK-től a maradék 50 ágyat. Azt válaszolták, hogy a
miskolciak nem akarják. Őt ez nem érdekli, és a szakma szerint is jó lenne egy
helyen, ez volna egészséges dolog. Ebben van a lobbizás, hogy megkapja a
maradék 50 ágyat. Ha egyben lenne az egész tüdőosztály, később tudnának venni
egy CT-t, vissza tudnák állítani az intenzív hátteret. Ha szakkórház lesz az edelényi,
akkor az I-es szintet tudnák III-as szintre emelni, amelynek más a finanszírozása, és
a tekintélye is más lenne a kórháznak. Eddig városi kórházként voltak besorolva
rosszul, felvetődött, hogy miért városi kórház, amikor ellátják az ózdi, a tokaji,
szerencsi betegeket is. Rájöttek arra, hogy rosszul sorolták be az edelényi kórházat,
de ezt korábban senki nem vette észre. A párhuzamosság megszüntetése kapcsán
tárgyaltak arról több alkalommal, hogy miért létezik Kazincbarcikán, és a MISEK-ben
sebészet. Természetes, hogy több témáról beszélgetnek, és amikor azt mondják,
hogy Miskolcon sebészet legyen két helyen, de traumatológiának Kazincbarcikán
miért lenne értelme. Az izsófalvai kórháznak mi értelme van, amikor tönkre van, és
miért ne tehetnék át normális körülmények közé. Tehát tárgyalnak sok mindenről, de
ami Edelényt illeti, egy motiváció van benne, hogy a tüdőosztály itt legyen
kompletten, ezen kívül Kazincbarcikáról szeretné a belosztályt idehozni, de mivel itt
nincs hely, akkor a kazincbarcikai belosztály tartozzon ide hozzájuk. Úgy gondolja,
hogy ha egy helyen lesz a tüdőosztály, akkor sok mindenre tudnak majd pályázni,
orvosok, műszerek szempontjából, mert egy speciális kórház lesz Edelény és nem
lesz vetélytárs. Azt szeretné, ha az edelényi kórház nagy kórház lenne, ilyen
szemszögből folyik a lobbizás is.
Antal Pál képviselő arról szólt, hogy ha létrejön a tüdőosztály az edelényi kórházban,
valószínűsítik, hogy lesznek olyan betegek is, akik polirezisztensek, tehát nem
gyógyíthatók, ami nagyon veszélyes fajtája ennek a betegségnek. Teljességgel
kizárható-e az főigazgató úr szerint, hogy az a fertőzés az osztályról nem kerül ki?
Dolgoznak orvosok, nővérek, takarító, műszaki személyezet, akik bemennek arra az
osztáyra. Nem fertőződhet meg esetleg egy dolgozó úgy, hogy nem tud róla, nem
viheti-e haza a családjába ezt a betegséget és fertőzhet-e tovább úgy, hogy még
nem derült ki róla, hogy beteg? Ez teljességgel kizárható-e, vagy nem?
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Dr.Daher Pierre főigazgató visszakérdez képviselő úrhoz, hogy most tudja, hogy ki
az ilyen beteg, aki esetleg hazaviszi a betegséget? Most szabadon mozoghatnak a
betegek, lemennek a kávézóba és mindenhová.
Nincs erről még törvénytervezet, ezért azt kéri, hogy ezt a témát zárják le, nincs miről
tárgyalni. Ha lesz ilyen, akkor majd hívja meg a polgármester úr a szakembereket és
tárgyaljanak róla, és ha, megfelel a városnak csinálják, hanem akkor zárják le a
témát, de az emberekkel meg kell értetni, hogy nem akarnak rosszat nekik. Nem
akarják, hogy a betegek kijárkáljanak a kórházból. Nem érti, hogy ha zárt helyen
lesznek a betegek, hogy akkor miért van vita, mert ha lesz törvény és be lehet zárni
egy helyre, akkor ezt meg fogják oldani. Ő is félti az orvosokat, a dolgozókat, hiszen
a betegek szabadon mehetnek jobbra-balra, de zárt osztállyal más a helyzet.
Polgármester egyszavas válaszokat igénylő kérdése az, hogy jól tudja-e, hogy a
TBC cseppfertőzés útján terjed, és a már emlegetett polirezisztens TBC
gyógyíthatatlan? A polirezisztens TBC-s által megfertőzött személy gyógyítható-e,
avagy ez halálos betegség?
Dr.Daher Pierre főigazgató elmondja, hogy a TBC több módon terjedhet,
köpködéssel, puszilgatással, köhögéssel. A polirezisztens betegnek bármit adhatnak,
nem fognak elérni javulást, de amióta itt van az edelényi kórházban nem hallott olyat,
hogy egy orvos, vagy egy dolgozó TBC-s beteg által megfertőződött volna. A BCG
oltást mindenki megkapja, van immunitásuk erre a betegségre. Hogy kik kapják el ezt
a betegséget? A rossz állapotban lévő emberek, a rossz szociális körülmények
között élők, a legyengült szervezet, stb. Egészséges ember ritkán kaphatja meg, mint
egy elhanyagolt. Az ilyen betegek gyógyszeres kezelést kapnak, s egy idő után
hazaengedik.
Polgármester: A kérdése az volt, hogy gyógyítható-e a polirezisztens TBC-s által
megfertőzött személy, avagy ez halálos betegség?
Dr.Daher Pierre főigazgató: Nem tüdőgyógyász, de nem hallott olyanról, hogy valaki
TBC-s beteg megfertőzése miatt halt meg. Korábban haltak meg TBC-s betegtől.
Annak nem nézett utána, hogy a polirezisztens betegek mennyire javultak később, ez
idő kérdése, mert aki kommunikál az orvossal, az mind meggyógyul, aki nem
kommunikál, azokat általában nehéz kezelni, mert mennek jobbra-balra és nem
tudják behívni őket kezelésre.
Polgármester elmondja, hogy az általa említett Edelényi Városi Televízió csütörtöki
adásában Dr.Bartos Ágnes regionális tüdőgyógyász szakfőorvos az interjúban kapott
kérdésre teljesen egyértelműen kijelentette, hogy a polirezisztens TBC-s által
megfertőzött ember gyógyíthatatlan, azaz halálos beteggé válik. Főigazgató úr
említette, hogy az EDS-et is Budapesten valahol kezelik és senki nem ferződőik meg.
Tudják, hogy az EDS nem cseppfertőzés útján terjed, teljesen más a terjedési
formája, nem úgy, mint a TBC-nek, tehát nem kell bekeverni ide az EDS-et, mert
teljesen más jellegű betegség a TBC és nem is az általános TBC-ről van szó, amely
gyógyítható és gyógyszeres kezeléssel néhány hét alatt a fertőzésveszély
lényegesen csökkenthető. Ez az általános TBC, ami jelen van. Nem igaz az, hogy
védettek, és szintén Dr.Bartos Ágnes tüdőgyógyász szakfőorvost idézi az említett
interjúból, aki elmondta, a BCG oltással a gyermekek serdülőkorig élveznek
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védettséget, utána ez a védettség megszűnik. Tehát a felnőtt emberek nem védettek
a BCG oltás által a tuberkolózissal szemben.
Szintén szakfőorvos asszony mondta el, hogy nem is túl régen volt egy polirezisztens
által megfertőzött, halállal végződő eset, amikor egy miskolci kislány vesztette életét,
azért mert megfertőződött polirezisztens TBC-s által.
Jó néhány ellentmondást érzett felfedezni főigazgató úr által elmondottakban, amikor
is tervekről, majdani valamikről beszélt, holott ez gyakorlatilag el van döntve. Ezt ő is
és főigazgató úr is tudja. Nem véletlen volt az, hogy az egyik osztályon a múlt héten
megtiltotta az ott dolgozóknak, hogy bármi információt is mondjanak a városban
erről. Szó szerint azt mondta, hogy tagadni kell mindent. Ha nincs ezzel semmi
probléma, nem érti, hogy akkor miért kell tagadni és miért nem lehet az embereknek
elmondani őszintén, hogy semmitől nem kell félni. Arról is tudomása van, hogy az
elmúlt időszakban műszaki szakemberekkel vizsgáltatta meg, hogy az épületet
hogyan, melyik részében lehetne felszerelni a rácsokat, hogyan lehetne létrehozni a
zárt osztályt. Igaz, hogy nem létezik még a TBC törvény, de már a pszichiátrián sem
engedélyezett a betegek bezárása, mert alapvető személyiségi jogokról van szó,
semmiféle rács nem lesz, de ha lesz is, ugye lesz ablak a betegszobákon, amin ki
tud köhögni a beteg, s az ablak előtt elsétálhat valaki, megfertőződhet, nem beszélve
az ott szolgálatot teljesítő másfél orvosról, mert ennyit tervez. Van egy orvos, aki
elvállalta az osztály vezetését, a másik orvos csak fél orvos lesz, aztán kellenek
nővérek, takarítószemélyzet. Hallhatták az előbb egy kórházi szakdolgozótól,
képviselőtársuktól, hogy annak idején öt ápolónő fertőződött meg TBC-ben.
Elmondta igazgató úr, hogy jelen pillanatban is vannak TBC-s betegek a kórházban
és erről nem tud senki semmit. Dehogynem, az ottani orvosok hajszálpontosan
tudják, hogy ki az a 2-3 TBC-s beteg, akik az edelényi kórházban vannak.
Elmondja, hogy az elmúlt félévben folyt egy polémia azon, hogy ez a kórház
szakkórház, vagy nem szakkórház. Az igaz, hogy papíron nem szakkórház, az
alapító okiratban ez nincs benne. Főigazgató úr most ismerte el, hogy tévedtek azok,
akik regisztrálták az edelényi kórházat, hiszen ez szakkórház. Szeretné akkor
megkérdezni, hogy miért nem hajtotta végre a képviselő-testület 222/2011. (XI.27.)
számú határozatát, amelyből a következőket idézi: „A képviselő-testület utasítja a
főigazgatót, hogy a jogszabályi előírások betartása érdekében az orvosigazgatói
állás meghirdetése tárgyában közzétett pályázati felhívást vonja vissza” - ezt a részét
megtette - „s a pályázatot az irányadó jogszabály figyelembevételével tüdőgyógyász
szakképesítés megjelölésével hirdesse meg.” Tegnap előtt írt egy levelet a kórház
gazdasági igazgatója részére, melyben azt kérte, hogy juttassa el részére a kórház
orvos-igazgatójának kinevezését. Ezt nem tette meg, majd tegnap 12.00 óra előtt
néhány perccel felhívta telefonon és azt a választ kapta, hogy ez a kinevezés
főigazgató úrnál van, aki éppen Budapesten a parlamentben tartózkodik. Ezt
követően jegyző úr, Turóczi Bertalan osztályvezető úr és jó maga elmentek a
kórházba, hogy kérjék, mutassa meg a kinevezést. Ebből a dologból volt egy elég
komoly cirkusz. Azon a kinevezésen, amit láttak, Dr.Tóth Judit megbízása 2011.
12.31-én lejárt. Majd főigazgató úr hazaérkezett Budapestről és ezután másfél órával
elküldte az orvos-igazgató kinevezését, amely kinevezés érvénytelen. Egy kinevezés
formailag nem így néz ki, azon rajta kell, hogy legyen, hogy kik kapják. Az, hogy ez
mikor kelt, nem akarja firtatni, hiszen lassan okafogyottá valáik ez a dolog, de tegnap
is megkérdezte főigazgató úrtól a már fölemlített kettejük közötti beszélgetésen, hogy
amennyiben az edelényi kórház tényleg szakkórház és rövidesen, hivatalosan is
szakkórházzá fog válni, akkor miért nem tüdőgyógyász szakképesítéssel rendelkező
orvost választ a kórházigazgatói székbe. Egyátalán október 20. óta miért nem hajtja
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végre a képviselő-testület határozatát, miért nem pályáztatta meg az orvos-igazgatói
állást?
A hivatkozott határozatban van még egy olyan pont, amelyben szintén eltitkolt
valamit. A 3./ pont a következőképpen szól: „A képviselő-testület utasítja a Koch
Róbert Kórház és Rendelőintézet főigazgatóját, hogy a 2008. szeptember 1. és 2011.
oktkóber 15. közötti időszakra vonatkozó gazdasági társaságokkal kötött
szerződéseket, tételes kimutatás csatolásával egyidejűleg 8 napon belül juttassa el a
polgármester részére. Ez megtörtént, eljutott az anyag a részére, igaz nem 8 napon
belül, de ez teljesen érdektelen, viszont hiányosan érkezett meg annak ellenére,
hogy teljességi nyilatkozatot írt alá főigazgató úr és a gazdasági igazgató is. Hogy mi
az, amiről nem óhajtottak, hogy a polgármester, a képviselő-testület tudomást
szerezzen, ez az új szárny tervezésére vonatkozó szerződés, amelynek a banki
teljesítése szeptemberben megtörtént.
Ha jól tudja, 84 krónikus ágy van a kórházban jelen pillanatban, főigazgató úr
elmondta, hogy 20 TBC-s ágyról lenne szó, illetve osztályról, valamint a MISEK-ből
az 50 aktív ágyat is ide kellene hozni. Egy a probléma ezzel, hogy nem férnek el. Azt
nem kell mondani, hogy majd bővül a kórház 600 m2-rel, mert a tegnapi napon a
MÉDIEN Televízió adásában, egy interjúban főigazgató úr elmondta, hogy az új
szárnyban fizioterápia, gyógytorna, stb. fog helyet kapni, tehát szó sincs arról, hogy
az új szárnyban egy ágy is elhelyezésre kerül majd. Ebben az egész történetben
valami nem kerek.
A Népszabadságban megjelent hétfőn egy cikk, először meglepődött, hiszen a cikk
úgy zárul, hogy szakmai berkekben is meglepetést keltett, hogy az eredetileg
bezárásra ítélt edelényi kórház mégis megmarad és esetleges fejlesztése is
elképzelhető. Nem kell ezen meglepődni, mert tudják mindannyian, hogy a
Népszabadság baloldali lap. Persze megtörtént 1996-ban, amikor eredetileg
bezárásra ítélték az edelényi kórházat Horn Gyula kormánya idején. Tudják
mindannyian, hogy erről szólt ez a mondat, és nem kell belekeverni az újkori
eseményeket, mert senki nem mondta, hogy a mostani kormány bármilyen módon az
edelényi kórházat „bántaná”. Annak érdekében sem tett senki semmit, hogy
amortizálják. Amikor jött a kérés a pályázattal kapcsolatban, és ami tisztázódott,
másnap rendkívüli ülést hívott össze, hogy igen, támogatniuk kell a kórház
fejlesztésére vonatkkozó elképzeléseket.
Szintén a tegnapi interjúban hangzott el, és elég komoly ellentmondások voltak ott is,
mert először a TBC osztály létesítése kapcsán 8 új munkahelyről beszélt, majd a
végén 27 új munkahelyet említett. Csodálkozott, hogyan jött ki ez a 27 munkahely
egy 20 ágyas TBC osztály létesítésével kapcsolatban.
Azzal kapcsolatban, hogy ellenség a város, főigazgató úr mondott valamit. A maga
részéről senkit nem tekint ellenségnek, legfeljebb ellenfélnek tekint bárkit, és azok a
felhangok, amit tegnap is a kórházban tett látogatásuk alkalmával elhangzott, hogy
ez semmi más csak politikai egymásnak feszülés, és a polgármester mindenáron ki
akarja nyírni a kórház főigazgatóját. Ez óriási tévedés, amit tényszerűen alátámaszt,
hogy miért az. Tavaly szeptemberben egy eléggé viharos képviselő-testületi ülést
tartottak, ahová főigazgató úr odacsődítette a dolgozóit; orvosait, ápolónőit, nyilván,
hogy pressziót gyakoroljon a képviselő-testületre. Ennek nem volt más célja, csak és
kizárólag ez. Akkor szereztek tudomást arról, hogy a kormány tervei között szerepel
a kórházak államosítása. Elmondta akkor is, hogy a maga részéről és a képviselők
többsége sem ért egyet azzal, hogy államosításra kerüljön a kórház, ezért találta ki
azt, hogy alakítsanak gazdasági társaságot a kórházból, és így hátha meg tudják
úszni az államosítást.
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Az, hogy milyen felelős vezetője a városnak, azt gondolja, hogy pontosan azzal
bizonyította ő is és a képviselő-testület is a felelősségteljes viselkedését, hogy
amikor kiderült a kormány részéről, hogy a gazdasági társaságként működő
kórházakat is államosítani fogják, abban a pillanatban ők elállnak ettől a
szándékuktól. Megcsinálhatták volna annak ellenére a gazdasági társasággá való
átalakítást és akkor már nem Dr.Daher Perre-nek hívnák az edelényi kórház
igazgatóját. Hogy kristálytisztán értse főigazgató úr, nem erről van szó. Más esetben
is megtehette volna, hogy főigazgató urat elmozdítsa a kórház vezetői székéből. Ez a
jelenlegi napirend azért van a testület előtt, mert ő, mint a város polgármestere nem
kér abból, hogy az edelényi kórházban TBC osztályt hozzanak létre. Nem óhajta
kitenni sem a város lakosságát, sem senki mást annak a fertőzésveszélynek, amit a
polirezisztens TBC-sek jelentenek a kórházi dolgozók, ezáltal a város lakói számára,
és újra hangsúlyozza, hogy rács mögé nem lehet zárni a 21. században senkit, nem
majmok az emberek, legfeljebb halálos fertőző betegek, de akkor sem lehet rács
mögött tartani. Ez majd a törvény vitájában ki fog derülni, amelyre célzott helyettes
államtitkár úr is a miskolci tájékoztatóján, hogy itt nagyon komoly szemlyiségi és
alapvető emberi jogi problémákkal kell megküzdeni ezzel kapcsolatban.
Főigazgató úr 20 TBC ágyról beszélt, a tegnapi interjúban a főigazgató úr szájából
hangzott el, hogy a régióban több, mint 300 TBC-s beteg van. Márpedig, ha igaz az,
hogy az új törvény kötelezi majd a TBC-s betegeket arra, hogy kórházban kell kezelni
őket és még a rendőrség is beviheti őket, stb., 20 ágyon nem fog elférni 300 TBC-s
beteg. Lehet, hogy most a tervek 20 ágyról szólnak, de ez nem ennyiről fog szólni,
amennyiben ez tényleg meg fog valósulni.
Dr.Daher Pierre főigazgató: Polgármester úr említette, hogy a térségben 300 TBC-s
beteg van regisztrálva. Ezek azok a betegek általában, akiket kezeltek a statisztika
szerint egész év alatt, illetve hogy pár év alatt mennyi beteg fordult hozzájuk és
hogyan kezelték őket. Tavaly 59 beteg volt, akiket aktívan kezeltek a kórházban. A
20 ágy a statisztika szerint elég, elegendő lehet, ha a beteg aktív kezelésen részt
vesz. Elmondja, hogy a kórház elnevezésében most próbálják rendezni, hogy
szakkórházként szerepeljen, mert korábban össze-vissza volt, speciális kórház,
tüdőkórház, de jelenleg a kormány a GYENSZI-ben szakkórháznak fogja tekinteni,
miután a törvényt meghozzák. Egyetért abban, ha szakkórház lenne, akkor
mindenképp tüdőgyógyász orvos-igazgatót kellene kinevezni, mert a törvény ezt írja
elő, de mivel eddig nem volt feketén-fehéren szakkórház és az alapító okiratban sem
szerepel, ezért ez azt jelenti, hogy elég egy szakképzett ember, aki orvos, van
gyakorlata, ahogyan ezt korábban meghirdették. Mivel még nem tudják, hogy mik
lesznek az átalakításokban, és hogy melyik kolléga felelne meg, úgy gondolja, hogy
nem mennek előre, mert még nem tudnak semmit, hogy mi lesz a törvénnyel. Eddig
azért nem hirdette meg az orvos-igazgatói állást, mert abban bízott, hogy nemsokára átalakítják a kórházakat, és ha most pályáznak két hónapra, öt hónapra, majd
csinálják vissza az egészet, ami munkába kerül. Ezért adott megbízást, nem
kinevezést, és ha május 24-én átveszi a kórházat az állam, akkor mindenképpen
pályáztatni kell a vezetői állásokat. A kórházban, amikor összehívta a krónikus
osztályon dolgozókat, akkor azt mondta, hogy rossz információt, fals információt ne
adjanak, mert ha nincs átalakítás a kórházban, akkor minek mennek a hírek jobbrabalra, miért kell riogatni a betegeket, a hozzátartozókat, hogy mi lesz a betegek
sorsával. Azt kérdezi, hogy ha nincs semmi, akkor miért kell róla beszélni? Az, hogy
átalakul a MISEK, a kazincbarcikai kórház, nem őket érinti.
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Próbált információt adni arról, hogy milyen elképzelések vannak, és van, aki úgy
gondolta, hogy sértő a számára és kivitte a híreket, de nincs alapja, azonban, mint
orvosnak muszáj információt adni, hogy mi folyik a világban.
Telefonjára a napirendi pont vitája alatt jöttek sms-ek, azt írták a szakorvosok, hogy a
polirezisztens betegség nem halálos, kezelhető. Úgy gondolja, hogy ebbe nem
kellene most belemenni, mert egyikük sincs tudományos fokozata ezen a területen,
és egyáltalán ne menjenek bele ebbe a dologba addig, amíg nincs törvény.
Polgármester megjegyzi, hogy nem ő mondta, hanem Dr.Bartos Ágnes regionális
tüdőgyógyász szakfőorvos az Edelényi Városi Televíziónak adott interjújában, hogy a
polirezisztens TBC gyógyíthatatlan.
Dr.Daher Pierre főigazgató: Nem reagált arra, hogy a 8 munkahelyből, hogyan lesz
20. Elmondja, hogy ha a TBC osztály kialakulna, akkor mindenképpen 8 főre lenne
szükség, de ha indulna az új szárnnyal a fizikoterápia, stb. 18 embernek kellene ott
dolgozni. Összességében mondta a létszámot, ami lehet 23, 24, de ő inkább 27
munkahellyel számol.
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy amikor megtudta, hogy mi kerül
napirendre, kicsit idegesítette, hogy újból a „ha, van rajta sapka azért kap, ha nincs
rajta azért” szindróma fog következni, de örül, hogy most a testület elé került, és
majdnem másfél óra alatt látta a lakosság, hogy mi is történik, kik teszik fel és milyen
kérdéseket, és hogy milyen vélemények vannak. Szerinte büszkének kellene lennie a
képviselő-testületnek, illetve a polgármesternek, hogy van egy olyan intézménye,
amely 300 millió forintos nyereséggel zárt. Ha megnézik azt is, hogy annak idején,
amikor átvette igazgató úr a rendelőintézetet, három szakrendelés volt, és azóta
mivé fejlődött az ő irányítása alatt. Büszkének kellene lenni rá, benne van az
egészségügyi bizottságban, országgyűlésiképviselő, aki információközelben van. Az,
hogy alternatívákat tudott volna készíteni és ezzel állt volna ide a képviselő-testület
elé, ez meg van gátolva olyan szinten, hogy ha bármit is szól vagy lép a kórházban,
itt már is mögötte van egy fék, nem tehet semmit. Ugyanakkor el kellene mondani
minden egyes intézménynél, hogy ha bármit is tesz az intézményvezető, azonnal
jöjjön és számoljon be a testületnek. Történtek itt olyanok, hogy utólag voltak
jóváhagyva lépések, amikor már a megbízási szerződés, a lebeszélés, minden
megvan és összehívják a testületet és jóváhagyják azt az ügyet, vagy átalakítják a
hivatalt, az osztályokat és már akkor a testület előtt van. Úgy logikus, hogy
alternatíva legyen a döntéshez, akarom, vagy nem. Ennél az esetnél is ez lett volna.
Összegezve, ő büszke igazgató úrra. A határozati javaslatból az elsőt támogatná, de
azzal a feltétellel, hogy a 2./ pont kerüljön ki belőle és a szakma döntse már el, mert
úgyis eléjük fog kerülni majd újból és dönthetnek, hogy ha valamilyen szinten a
2./pontban megfogalmazott be fog következni.
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy Baricska Jánosné
képviselő azt a határozati javaslatot fogja támogatni, amelyben a képviselő-testület
elfogadja a kórház főigazgatójának tájékoztatóját, elrendeli, hogy a jövőben
rendszeresen adjon tájékoztatást a tervekről és Baricska Jánosné képviselő asszony
ki óhajtja venni a határozati javaslatból azt, hogy „A képviselő-testület ugyanakkor
felhívja főigazgató főorvos urat, járjon közbe annak kérdekben, hogy a regionális
fertőző TBC osztály ne kerküljön kialakításra Edelényben.” Magyarul, képviselő
asszony nagyon egyetért azzal, hogy TBC osztály létesüljön Edelény városában.
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Képviselő asszony egyéb mondandójához csak annyit kíván megjegyezni, hogy ez a
napirendi pont a TBC-s osztály várható Edelénybe telepítése miatt lett a képviselőtestület elé hozva, és semmi más oka nem volt ennek a napirendi pontnak.
Virág Tamás képviselő emlékeztetett arra, hogy 1964-ben azért jött létre ez a kórház
tüdőkórház címén, hogy a megye nagy részének tüdőgyógyászati szakfeladatát
ellássa. Az előterjesztésből és főigazgató úr beszámolójából kitűnik az, hogy abban
az esetben netán az az alternatíva kerül előtérbe, amelyről tájékoztatást nyújtott,
akkor gyakorlatilag a kórház helyzete hosszú távra megoldódik, és ő ezt üdvözli. Az
is kitűnik belőle, hogy magasabb szintre fog kerülni a kórház. Ezt megint üdvözli,
mivel munkahelyekkel jár és magasabb rangot ad még a városnak is. A kérdésekre
adott válaszokból az is kitűnik, hogy per pillanat a kórháznak a személyi állománya,
orvosai, illetve a betegek is magasabb veszélyeztetettséggel bírnak, mint abban az
esetben, hogy ha a TBC-s betegeket külön kezelnék, külön kórteremben lennének
elkülönítve, mivel közöttük járnak, és bizony veszélyt hordoznak.
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat azért bízza meg az iskola élére az
iskolaigazgatót, a kórház élére orvos szakembert, hogy ott, azon a szakterületen
vezesse az intézményt, hajtsa végre a rábízott feladatokat. Úgy érzi, hogy alapvető
feladata egy kórházigazgatónak, egy vezetőnek, hogy a kórháznak a működését
hosszú távon biztosítsa. A tevékenység, amiről főigazgató úr beszámolt, mind arra
irányult, hogy megpróbálja a hosszú távú működés feltételeit megteremteni. Az, hogy
majd utána, hogy dönt a képviselő-testület, amikor arra sor kerül, a képviselő-testület
dolga lesz eldönteni. Azt is tudomásul kell venni, hogy minden egyes átszervezésnél
vannak érdekek, amelyek ütköznek. Most is vannak kisebbségi és többségi érdekek.
Úgy hiszi, akkor döntenek helyesen, és egy vezető is akkor dönt helyesen hosszú
távon is, hogy ha mindig a magasabb érdekeket veszi figyelembe és úgy dönt.
Polgármester elmondja, hogy természetesen minden intézményvezető feladata,
hogy a lehető legjobban működtesse a rábízott intézményt, de abban az esetben, ha
egy önkormányzati fenntartású intézményben olyan strukturális átalakításokat tervez,
mint amelyről itt szó volt, ezt csak és kizárólag a fenntartó előzetes tájékoztatásával
és jóváhagyásával teheti meg. Nem arról van itt szó, hogy bárki kritizálja Dr.Daher
Pierre főigazgató úr elvégzett munkáját. Munkáját senki nem kritizálta. Arról van szó,
hogy főigazgató úr az elmúlt időszakban több esetben bizonyítottan nem hajtotta
végre a képviselő-testület határozatát, és főigazgató úr a képviselő-testület
legalapvetőbb tájékoztatása nélkül tervez olyan átalakítást a kórházban, amellyel
vagy egyetért a képviselő-testület, vagy nem, és vannak kisebbségi és többségi
érdekek. Ezek szerint Virág Tamás képviselő úr részére egészen biztos az, hogy
magasabb érdek az, hogy legyen itt egy zárt, elkülönített TBC-s osztály, - amit majd
meglátják, hogy mennyire lesz zárt TBC-s osztály, - mint az edelényi lakosság
érdeke, hogy ne legyen kitéve ennek a fertőzésveszélynek. Tudják, mindig is voltak
TBC-s betegek a kórházban, de nem erről van szó.
Dr.Daher Pierre főigazgató: Egy mondat kiigazítást szeretne tenni, azt, hogy a TBCs betegek jelenleg is ott vannak a kórházban. Nincs igaza polgármester úrnak, mert
nincs strukturális átszervezés. A 6, illetve 3 beteget teszi egy helyre, tehát szó sincs
strukturális átalakításról, mert nem épül osztály, nem kerül bezárásra osztáy, de
tekintettel az ágykihasználtságára belefér, hogy helyet adjanak, mert pénzről van
szó.
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Polgármester véleménye szerint, ha a kórházban létrejön egy új osztály, az
strukturális átalakítás.
Csabai Gyula képviselő Baricska Jánosné képviselő asszony kérdésére válaszol,
hiszen hozzászólásában elhangzott az, hogy láthatják, hogy kik teszik fel a
kérdéseket. Azt kéri, hogy ne fogalmazzon meg ilyen minősítést az elkövetkezendő
időszakban, hiszen, aki felelősen gondolkodik képviselőként akár a városért, akár az
intézményért, az igenis fel fogja tenni azokat a kérdéseket, amelyek alapján ő
felelősen tud döntést hozni, és amelyek érdeklik a város lakóit.
Összességében azt gondolja erről a napirendről, hogy nagyon tanúlságos volt, és az
kell, hogy legyen mindenki számára, nem csak a főigazgató úr, a képviselő-testület
számára, hanem Edelény város intézményvezetői számára is. Polgármester úr
említette, melyhez ő is csatlakozik, hogy senki nem kérdőjelezte meg főigazgató
úrnak ezen tevékenységét, viszont azt gondolja, hogy országos szinten egy
struktúraátalakítás zajlik az egészségügyben, és igenis egy ilyen horderejű
kérdésben tájékoztatni kell a képviselő-testületet még akkor is, hogy ha főigazgató úr
jelen esetben országgyűlési képviselő, a parlament szakbizttságának tagja és
igazgatói tevékenysége mellett lobbitevékenységet is tud folytatni, hiszen a
kormánypárt képviselője. Azt gondolja, hogy tanulságos azért, mert az
elkövetkezendő időszakban ilyen kérdésekben gyakrabban kell leülniük, egyeztetniük
pontosan azért, hogy ne legyenek pletykák, félreértése, és ahogyan főigazgató úr is
fogalmazott, ne terjengjenek olyan mende-mondák a városban, amelyek esetleg
feszültséget szítanak akár a képviselő-testület, akár a polgármester, akár egy-egy
intézményvezető között. Az a kérése főigazgató úrhoz, hogy ha lesz törvény, lesz
tervezet és lesz bármi az átalakítással kapcsolatosan, akkor azt hozza a képviselőtestület elé, ismételten tárgyaljanak arról, hogy milyen folytatás az, ami jó a városnak,
és ahogy főigazgató úr fogalmazott, ha, megfelel megcsinálják, ha nem, akkor nem
csinálják meg. Az a kérése, hogy ha állami kórház lesz és a képviselő-testületnek
nem lesz ráhatása erre a történetre, akkor is ugyan úgy gondolkozzon főigazgató úr,
és ha ez jó a városnak, akkor csinálják meg, ha pedig nem jó, akkor ne csinálják
meg. Akár polgármester úrral, mint országgyűlési képviselővel, akár a képviselőtestülettel szívesen veszi az egyeztetést, annak ellenére, hogy nekik, mint
önkormányzatnak már kevesebb ráhatásuk lehet ezekre az ügyekre.
Dr.Daher Pierre főigazgató: Amit megtudnak, azt meg fogják csinálni, és ezt azért
mondja, mert ha megvan minden feltétel a jó, csábító finanszírozás mellett, akkor
meg fogja oldani, és ha azt mondja GYENSZI, hogy ez a feladat a tiéd, ott vannak a
betegek nálad és tessék megoldani, rá fog kérdezni, hogy milyen alapon, hogyan, mit
adnak érte, milyen feltételeket biztosítanak, milyen eszközöket adnak. Csábító
ajánlat jó lenne a kórháznak, a betegek egy helyen lennének. Nem azért, mert
ragaszkodik hozzá, de sok szempontból jó, hogy ha a TBC-s betegek egy helyen
lennének, amit egyébként nem ő találta ki, és nem az ő hobbija, hogy veszekedjen
mindenkivel a TBC osztály miatt. Térjenek erre vissza később, kapjon a testület majd
tájékoztatást, hogy áll az ügy. Polgármester úr is fog tudni róla, ha meglesz a
törvény, hogy milyen feltételekkel, és majd akkor beszéljék meg. Szólt arról, hogy a
tavalyi évben megjelent egy 50 millió forintos pályázat, melyre ketten pályázhattak,
és körbejárták, hogy mire pályázhatnak, ötletek kellettek, ezért megnézték, hogy
milyen rácsokat, autmata ajtókat lehet beépíteni, azok mibe kerülne.
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Úgy gondolja, hogy azért igazgató, hogy ezeknek a lehetőségeknek utána nézzen,
és ha érdemes, akkor pályázzanak. Nem azért vitte oda a szakembert, hogy rácsot
csináltasson, hanem megtudja a pályázathoz, hogy ez mibe kerülne.
Polgármester úgy gondolja, hogy ha egy törvény életbe lép, annak van egy átfutási
ideje, ad mindenre lehetőséget, hogy teljesüljenek a törvény feltételei.
Baricska Jánosné képviselő kéri polgármester urat, hogy helyesen kommunikálja
azt, amit az előbb a módosító javaslatban tett, mert nem csak azt mondta, hogy a 2./
pont maradjon ki, hanem folytatta tovább, hogy maradjon, hagyják a szakmára és a
szakma majd alternatívát fog hozni, és elég akkor dönteni. Ez lényegében nem azt
jelenti, hogy TBC osztályt szeretnének, hanem azt, hogy a szakma tárgyaljon tovább
róla és ha ők a szakmai részét behozzák, elég lesz akkor dönteni róla, hogy akarják
vagy nem akarják mint képviselők. Megjegyzi, hogy megint láthatta a lakosság, hogy
milyen polgármester úr részéről a kommunikáció egy ilyen ügyről.
Polgármester részéről pofon egyszerű a kommunikáció erről az ügyről, képviselő
asszony a határozati javaslat 2./ pontjának az elhagyását javasolta, amely arról szól,
hogy ne legyen TBC osztály Edelényben.
Korbély Györgyi Katalin képviselő örül annak, hogy olyan kórházban dolgozhat,
amely nyereséges. Egy dolog nagyon zavarja, amikor minden dicséretet a saját
maga javára hajtja főigazgató úr, és azt mondja, elértem, megcsináltam. Szokták
mondani, egy fecske nem csinál nyarat, és egymaga főigazgató úr nem csinálhatta
volna végig, hogy ha nincs mellette megfelelő orvosgárda, nővérgárda, műszaki
személyzet, akik segítik a munkáját.
Antal Pál képviselő a véleményét két dologra szeretné kivetíteni, az egyik az az
ellentmondás, amit főigazgató úr mondataiból jött, és először arról beszélt, hogy
feleslegesen vitatkoznak erről a dologról, mert nincs még törvény, nincs semmi,
előkészületek vannak az átalakításról. Tehát először ezt mondja, aztán meg kiderül
és elmondja, hány ágyon, mennyi férőhelyet visz át Kazincbarcikára, kész tények elé
állít, hogy hogyan lesz betervezve, ha itt lesz TBC osztály. Az, hogy most lesz
fertőzőosztály, ellentmondásos főigazgató úr szavaival. A másik a biztonság
kérdése, és azt mondja, hogy most is köztük járnak ezek a betegek és most
sincsenek biztonságban, viszont készül egy olyan törvény, hogy ezeket a betegeket
elkülönítik. Szerinte sokkal nagyobb biztonságban lesznek akkor, ha valóban jön egy
ilyen törvény és ezeket a betegeket elkülönítik, de nem Edelényben, hanem egy
másik kórházban, ahol lesz egy ilyen hely.
Polgármester szerint az a hihetetlen torzítás, amit Virág Tamás képviselő úr
mondott közben a TBC-vel kapcsolatban, hogy akkor zárják be a kórházat. Képviselő
úrhoz szólva megjegyzi, hogy attól, hogy nincs TBC-s osztály Edelényben, szó sincs
arról, hogy bárki be akarja zárni a kórházat.
Dr.Daher Pierre főigazgató Korbély Györgyi Katalin képviselő asszonyhoz szólva
elmondja a felvetésére, hogy ő általában szokta dicsérni személyesen, hogy segítette
a krónikus osztályon. Volt több ilyen eset, amikor dícsérte, erre biztosan emlékszik
képviselő asszony is. Úgy gondolja, hogy a célpont most a személye, és most ez
nem azt jelenti, hogy a kórházban ő csinál mindent egyedül.
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Nem egyedül dolgozik a kórházba, de most a személye a célpont, és lehet, hogy
hibázott, hogy magáról beszél, de ez véletlen. Tudja, hogy a kórházban 200
valahányan vannak, mindenki becsületesen dolgozik, aki nem becsületesen
dolgozott, már régen elment a kórházból.
Antal Pál képviselő úrhoz szólva megjegyzi, hogy a vezetőnek az a dolga, hogy
gondolozzon, tervezzen, nem az, hogy ne csináljon semmit. Ha vezető lesz, fogja
tudni, hogy gondolkozni kell, és sok mindent kell tervezni.
Polgármester szerint téved főigazgató úr abban a fél mondatában, nem célpont
főigazgató úr, a célpont ő.
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy hosszabb ideje arról van szó,
hogy az intézményvezetőnek mi a feladata és hogyan kell viselkednie. Egyet
tegyenek tisztába, ha valakit intézményvezetőnek megválasztanak, az nem hatalmat
kap a kezébe, hogy úgy viselkedjen, úgy döntsön, ahogy az önös érdeke
megkívánja, hanem az intézményvezetői feladat és poszt, az szolgálat, mégpedig
kettős szolgálat azok felé, akiket a vezetése alá rendeltek, az intézmény dolgozói. A
másik oldala a szolgálatnak azok az emberek, azok a szervezetek és azok
funkcióban lévő amberek, akik megbízták ezzel az intézményvezetői feladattal. Ez
nagyon nehéz feladat, lefelé is, fölfelé is jót tenni. Mindenképpen a saját érdeket picit
hátra kell szorítani és előtérbe kell helyezni azokét, akikért felelősséget érez, komoly
felelősségtudatot. Ha ezt a szempontot elveszítik most itt a tárgyalásuk, a
megbeszélésük célpontjából, akkor most már nagyon fognak ferdülni a dolgok, mert
mi lett volna, hogy ha az ötödik kérdésére konkrétan megadja a választ főigazgató úr,
hogy miért nem tájékoztatja Edelény Város Önkormányzatát és képviselő-testületét
hivatalos formában, kellő időben a kórházat illető valós elképzeléseiről, és nem
kellene már lassan két órája vitatkozni.
Dr.Daher Pierre főigazgató: Megpróbál finoman fogalmazni, de vannak emberek,
akik azért kérnek szót, hogy megjelenjenek a tévé előtt. Mást nem tud mondani, mert
„blabla” szöveg. Az a kérése, hogy ne beszéljnek állandóan mellé. Ő soha nem
csinál olyan valamit, ami nem jó Edelénynek, nem jó a városnak. Valaki mondja meg,
hogy csinált-e ilyet? Azt kéri, támogassák az edelényi kórházat, támogassák őt, soha
nem lesz gerinctelen se az edelényi emberekhez, se a a kórházhoz. Addig, amíg ő a
vezető, és jó csapattal működik a kórház, akkor ehhez kéri a támogatást. Nem tesz
semmi olyat, ami az embereknek rossz lenne, nem diktatúra ember, tudják, hogy
mindenkivel tegeződik, mindenkivel beszél, ha van lehetősége. Higgyék el neki, hogy
támogatás nélkül nem fog menni, a harc jobbra-balra, előre-hátra, ez nem fog menni,
a mellébeszélés nem fog menni. Azt kéri, hogy nézzenek előre.
Polgármester megjegyzi, hogy semmiféle harcról nincs szó, és ő nem egyeztetett
egy képviselővel sem előzetesen, és azt mondta, hogy mindenki úgy dönt, ahogy
önmaga gondolja, illetve ahogy a város érdekét látja ebben az ügyben, ami a TBC
osztály létrehozását érinti. Két dolgot kíván elmondani, amivel cáfolja igazgató úrnak
azt az állítását, hogy soha nem csinált semmit Edelény ellen, és azt is szeretné
hangsúlyozni, mielőtt főigazgató úr a rendőrségre szalad feljelentést tenni ellene,
hogy amit most mond, azt tanúkkal tudja bizonyítani.
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Amikor az az ominózus eset volt a járási székhely dolgában, főigazgató úr egy
társaságban valakinek a kérdésére, aki azt kérdezte, hogy is van, akkor Szendrő
vagy Edelény, hol lesz a járási székhely? Akkor főigazgató úr a következőket
válaszolta „szarok Edelényre, Szendrő lesz a járási székhely”. Persze, főigazgató úr
nem diktátor, tudja, ezért rettegnek tőle az alkalmazottai, és ezért merészelte
megengedni magának jó néhány hónappal ezelőtt azt, amit itt nyílvánosan le is
játszottak a bizottsági ülés után, amikor a bizottsági ülésen nyílvánosan
megfenyegette a bizottsági tagokat, hogy mindenkit tönkre fog tenni.
Ezt követően szavazásra bocsátja az 1-es határozati javaslathoz érkezett módosító
indítványt, mely szerint kerüljön ki a határozati javaslatból a 2./ pont, amely úgy
hangzik: „A Képviselő-testület ugyanakkor felhívja a főigazgató főorvos urat, járjon
közbe annak érdekében, hogy a regionális fertőző TBC osztály ne kerüljön
kialakításra Edelényben, és bízzák a szakmára.”
Képviselő-testület a módosító javaslatot 3 igen, 7 nem szavazattal elvetette.
Polgármester szavazásra
következőképpen szól:

bocsátja

az

1-es

határozati

javaslatot,

mely

a

1. Képviselő-testület tudomásul veszi a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
főigazgató főorvosának tájékoztatóját az intézmény jövőbeni működésére
vonatkozóan.
2. A Képviselő-testület ugyanakkor felhívja a főigazgató főorvos urat, járjon közbe
annak érdekében, hogy a regionális fertőző TBC osztály ne kerüljön kialakításra
Edelényben.
3. Elrendeli továbbá a Képviselő-testület, hogy a jövőben rendszeresen adjon
tájékoztatást a várható tervekről, elképzelésekről, és semmilyen kötelezettséget ne
vállaljon a fenntartó előzetes jóváhagyása nélkül.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta,
majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Intézményvezetői tájékoztatásról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet tájékoztatóját a kórház tervezett
átalakításáról, s a következő határozatot hozza:
1. Képviselő-testület tudomásul veszi a Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet főigazgató főorvosának tájékoztatóját az intézmény
jövőbeni működésére vonatkozóan.
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2. A Képviselő-testület ugyanakkor felhívja a főigazgató főorvos urat,
járjon közbe annak érdekében, hogy a regionális fertőző TBC
osztály ne kerüljön kialakításra Edelényben.
3. Elrendeli továbbá a Képviselő-testület, hogy a jövőben
rendszeresen
adjon
tájékoztatást
a
várható
tervekről,
elképzelésekről, és semmilyen kötelezettséget ne vállaljon a
fenntartó előzetes jóváhagyása nélkül.
Felelős: polgármester
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet főigazgató főorvos
Határidő: azonnal
(Virág Tamás képviselő az ülésről távozott, így a jelenlévő képviselők létszáma 9 fő.)
2./ Napirendi pont tárgya:

Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 13./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III.24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.12 és 2.13 pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésévelaz Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§ Az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) A képviselő-testület hivatalának elnevezése:
Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:
polgármesteri hivatal).
Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.”
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

3./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
2011. évi munkájáról
Előadó: intézményvezető
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 14./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak kérdések a panzióval, illetve a
rakacai üdülővel kapcsolatosan. A panzió kihasználtságával, jelenlegi állapotára
vonatkozóan elmondta igazgató úr, hogy mindenképpen szeretnék rendbe rakni a
panziót, hiszen az elmúlt időszakban eléggé lelakottá vált. A rakaca tavi üdülővel
kapcsolatban pedig abban maradtak, hogy keresik a megoldást a felújítására, és úgy
néz ki, hogy lesz pályázati lehetőség is, melyet az önkormányzat, vagy valamilyen
formában az intézmény majd be tud nyújtani, ezt igyekeznek segíteni. A bizottságok
egyöntetű köszönetüket fejezték ki az intézmény dolgozóinak, igazgató úrnak az
elmúlt évi munkájukkal kapcsolatban.
Polgármester a maga és a képviselő-testület nevében köszönetét fejezte ki az
intézmény igazgatójának és munkatársainak az elmult évben végzett munkájáért.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, (Baricska
Jánosné képviselő a szavazásnál nem volt jelen) majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum munkájáról.
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete
megtárgyalta a Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum 2011. évi tevékenységéről
szóló beszámolót és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont tárgya:

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2011. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 15./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, (Baricska
Jánosné képviselő a szavazásnál nem volt jelen) majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló az átruházott hatáskörében
hozott
2011.
évi
bizottsági
és
polgármesteri döntésekről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta a képviselő-testület által az
állandó bizottságaira és a polgármesterre átruházott
hatáskörében hozott döntésekről szóló beszámolót
és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
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5./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsában
végzett tevékenységről
Előadó: alpolgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 16./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, (Baricska
Jánosné képviselő a szavazásnál nem volt jelen) majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló a Sajó-menti Szakképzés-szervezési
Társulás
Társulási
Tanácsában
végzett
tevékenységről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester Sajó-menti Szakképzésszervezési
Társulás
Társulási
Tanácsában
végzett
tevékenységéről szóló – a határozat mellékletét képező beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester

6./ Napirendi pont tárgya:
A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002. (XII.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 17./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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Polgármester ismerteti a jegyző módosító javaslatát, mely szerint a rendelet
mellékletének 7./ pontjából az „5. § (10) bekezdésében meghatározottak kivételével”
szövegrész kerüljön ki, mivel a rendelet módosítása tartalmazza, hogy az 5. § (10)
bekezdése hatályát veszti.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt – 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A KÖZTERÜLET RENDJÉRŐL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 32/2002.(XII.17.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.13 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,és
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.11.4 pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe a melléklet lép.
2.§ Hatályát veszti a Rendelet 5.§ (10), 11.§ (9) és (10) bekezdése.
3.§ (1) Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell
alkalmazni.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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Melléklet a 2/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
„
1. melléklet a 32/2002.(XII.17.) önkormányzati rendelethez
A
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

HASZNÁLAT JOGCÍME
Árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág,
zöldség, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon)
elhelyezése
Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely,
indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, üzemanyagtöltő
állomás, iparvágány elhelyezése
Egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű
várakozóhelyek céljára.
Köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére.
Alakzatos zászlórúd, önálló hirdető berendezés és köztárgyak (pl.:
pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, tiltó táblák, útbaigazító
táblák, tartóoszlopok, stb.) elhelyezésére.
Építési munkálatokkal kapcsolatos állvány, konténer, építőanyag,
törmelék, hulladék és föld elhelyezéséhez, ha a 48 órás időtartamot
meghaladja.
Alkalmi és mozgó árusításra, javító szolgáltató tevékenységre.
Film forgatására.
Vendéglátó-ipari előkert céljára, üzleti szállítás, vagy rakodás
alkalmával, göngyöleg elhelyezésére, áru kirakodásra.
Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, bemutató, sport és kulturális
tevékenységek, továbbá mutatványos tevékenység céljára.
Jármű – személygépkocsi kivételével – valamint lakókocsi, utánfutó,
pótkocsi közterületen történő 1 órát meghaladó elhelyezésére,
valamint személykocsi 24 órát meghaladó tárolásra.
Rikkancs típusú árusításra.

14. Közműépítéssel és hibaelhárítással összefüggő közterület felbontására.
15.
16.
17.
18.
19.

Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes
hasznosítására.
Cirkusz létesítésére.
Kereskedelmi tevékenységet reklámozó tábla, önálló hirdetőberendezés, vagy ilyen tábla közcélú épületen történő elhelyezése.
Árubemutató tárgy, gépkocsi reklám célú bemutatására.
1-18. pontban nem említett közterület olyan igénybevételére, melyre e
rendelet hatálya kiterjed

B
BÉRLETI DÍJ
MÉRTÉKE

263,-Ft/m2/hó

263,-Ft/m2/hó
756,-Ft/m2/hó
525,-Ft/m2/hó
210,-Ft/m2/hó
420,-Ft/m2/hó
315-Ft/m2/nap
350,-Ft/m2/hó
315,-Ft/m2/hó
1.200,-Ft/m2/hó
525,- Ft/m2/hó
1.000,-Ft/m2/hó
420,-Ft/m2/hó
525,-Ft/m2/hó
80,-Ft/m2/nap
1.700,-Ft/m2/hó
3.000,-Ft/m2/nap
600,-Ft/m2/hó

„
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7./ Napirendi pont tárgya:
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 18./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester ismerteti a jegyző módosító javaslatát, mely szerint a rendelet 11. §
(1) bekezdésében a hatályba léptetés időpontjában a szöveg elírása miatt úgy
hangzik, hogy március j-jén, ez természetesen március 1-jét jelenti. Ennek
megfelelően javasolja módosítani.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester javasolja a módosítással együtt a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt - 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI
SZABÁLYAIRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában,
37. § (1) bekezdés d) pontjában, 37/A. § (3) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében,
46. § (1) bekezdésében és az 58/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.15 pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság és Edelény Város
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 2.12 pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
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I.Fejezet
Általános rendelkezések
1. Eljárási rendelkezések
1. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására iránti

kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál kell előterjeszteni.
(2) A szociális támogatások kezdeményezésére a szociális, egészségügyi,
nevelési és oktatási intézmények vezetői is jogosultak.
(3) Átmeneti segély hivatalból is megállapítható.
(4) A jövedelem számításának és igazolásának módjára a Szt. 10. § (l)-(5)
bekezdésében foglaltak az irányadóak.
(5) A benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásokban szereplő adatok
valódisága
a lakókörnyezet megtekintésével, környezettanulmány
készítésével ellenőrizhető.
(6) A tényállás tisztázása érdekében környezettanulmányt kell készíteni abban
az esetben, ha a kérelmező által igazolt jövedelem a kérelmező kiadásait,
életvitelét nem fedezi.
2. § (1) A megállapított támogatások jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele
esetén az Szt. 17. §-ában foglaltak szerint az igénybe vevőt visszafizetésre
kell kötelezni.
(2) Ha a szociális hatáskört gyakorló szerv visszafizetési kötelezettséget rendel
el a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét
amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan
veszélyeztetné:
a.) méltányosságból csökkentheti, elengedheti, ha a visszafizetésre
kötelezett személy családjának, vagy háztartásának egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, és/vagy
b.) részletfizetést állapíthat meg, ha magasabb szintű jogszabály másként
nem rendelkezik.
II. Fejezet
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
2. Aktív korúak ellátása
3.§ (1) Az aktív korúak ellátására való jogosultság időtartama alatt - külön kérelem
alapján az a személy, aki
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvéleménye szerint
legalább 30 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy
b) szakorvos által kiállított igazolás alapján pszichiátriai beteg, szenvedély
beteg, vagy kényszergyógykezelés alatt áll, vagy
c) veszélyeztetett terhes és ezt a szakorvos igazolja
rendszeres szociális segélyre jogosult.
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(2) Az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az Szt. 37. § (1) bekezdés b)-

c) pontja valamint e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján rendszeres szociális
segélyre jogosult, a segély folyósításának előfeltételeként köteles
együttműködni a Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatával
(továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).
(3) A

(2) bekezdésben meghatározott személy köteles a Családsegítő
Szolgálatnál (Szolgálattal):
a) az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozat jogerőre
emelkedését követő 15 napon belül felkeresni és ott nyilvántartásba
vetetni magát,
b) részt venni az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést elősegítő
program kidolgozásában,
c) írásban megállapodást kötni a beilleszkedést segítő program
megvalósítására, a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül,
d) teljesíteni a megállapodásban vállaltakat,
e) köteles közreműködni legalább háromhavonta történő személyes
találkozás létrejöttében.

(4) A Családsegítő Szolgálat feladatai az együttműködés keretében:
a) figyelemmel kíséri a rendszeres szociális segélyre vonatkozó határozatban

b)
c)

d)

e)

f)

megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén
megvizsgálja a mulasztás okát,
a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat
alapján – a megjelenéskor - nyilvántartásba veszi,
tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a
beilleszkedést
segítő program elkészítésének menetéről a programok
típusairól, az együttműködés eljárási szabályairól,
a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül a rendszeres szociális
segélyre
jogosult
személybevonásával
kidolgozza
az
egyéni
élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a
segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt,
folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult
személlyel,
és legalább 3 havonta személyes találkozás útján
figyelemmel kíséri a
beilleszkedést segítő programban foglaltak
betartását,
legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program
végrehajtásáról, és amennyiben szükséges a segélyre jogosult személy
bevonásával módosítja a programot.

(5) A beilleszkedést segítő programok típusai az együttműködő személy szociális

helyzetéhez és mentális állapotához igazodva a következők:
a) álláspontfelmérő és álláskeresési tréningek,
b) szociális életvezetési tanácsadás,
c) mentálhigiénés tanácsadás,
d) pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadás,
e) munkavállalási tanácsadás, tréning,
f) a nem foglalkoztatott személy saját erőforrásainak féltárására irányuló
egyéni esetvezetés,
g) más ellátási formákhoz való hozzájutás elősegítése.
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(6) A rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodottnak nem

minősülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha a 3. § (3)
bekezdésében foglaltak bármelyikét nem teljesíti.
(7) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a Családsegítő
Szolgálat munkatársa:
a) 5 napon belül írásban, vagy személyesen megkeresi az
együttműködésre
köteles személyt, aki az együttműködési
kötelezettség megszegésének okát a megkeresést követő 8 napon
belül igazolhatja,
b) vizsgálja a mulasztás okát és amennyiben az együttműködésre köteles
személy:
ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének megkezdi, illetve
folytatja az együttműködést,
bb) önhibájából nem tett eleget kötelezettségének soron kívül értesíti a
települési önkormányzat jegyzőjét az együttműködés létrejöttének
elmaradásáról, illetve megszegéséről.
(8) Az a segélyezett, aki a segély folyósításának időtartama alatt együttműködési

kötelezettségét neki felróható módon 2 éven belül ismételten megszegi, az
eljárásra való jogosultságát - az Szt. 37/B. § (2) bekezdése alapján - meg kell
szüntetni.
(9) A (7) bekezdésben említett megszegés tényét a Családsegítő Szolgálat soron

kívül közli a települési önkormányzat jegyzőjével.

3. Átmeneti segély

4.§ (1) Az Szt. 45. §-ában foglaltak figyelembe vételével átmeneti segély állapítható
meg annak a személynek/családnak, aki/amely létfenntartását rendkívüli
élethelyzetbe került, illetve időszakosan bekövetkezett, vagy tartósan fennálló
létfenntartási problémákkal küzd feltéve, ha a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 300 %-át.
(2) Az átmeneti segély természetben, készpénzben, vagy egyszerre mindkét
formában is biztosítható.
(3) Egy családnak egy naptári éven belül nyújtott átmeneti segély (pénzbeli és
természetbeni) együttesen - a (4) bekezdés kivételével - nem haladhatja meg
a 30.000,-Ft-ot, továbbá az esetenként megállapított segély összege nem
haladhatja meg a 8.000,-Ft-ot.
(4) A döntésre jogosult szerv az (1) és (3) bekezdésben írtaktól rendkívüli,
indokolt élethelyzet esetében eltérhet és maximálisan 50.000,-Ft támogatást
állapíthat meg.
(5) Rendkívüli, indokolt élethelyzet:
a.) a családot ért elemi kár bekövetkezése,
b.) tartós, legalább 3 hónapot meghaladó kórházi kezelés,
c.) súlyos közlekedési baleset,
d.) egyéb családi tragédia
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(6) A (5) bekezdésben írt feltételek meglétét a rendkívüli, indokolt élethelyzet

jellegének megfelelő dokumentummal kell igazolni.
(7) Átmeneti segély házipénztárból nem fizethető ki.
(8) Átmeneti segély keretében gyógyszertámogatás biztosítható abban az
esetben, ha a szükséges gyógyszerköltség - a gyógyszertár igazolása alapján
- a 10.000,-Ft-ot meghaladja. A gyógyszertámogatás alkalmankénti maximális
összege 6.000,-Ft.

4. Temetési segély
5.§ (1) Temetési, vagy hamvasztási támogatás (továbbiakban együtt: temetési
segély)
nyújtható annak a személynek, aki az elhunyt személy
eltemettetéséről gondoskodott abban az esetben, ha nem esik az Szt. 46. §
(2) bekezdésében meghatározott kizárási ok hatálya alá.
(2) A temetési segély iránti kérelmet a haláleset időpontjától számított 6 hónapon

belül lehet benyújtani és mellékelni kell a temetés költségeiről, a segély kérő
nevére
kiállított eredeti számlát, illetve a segélykérő saját, valamint vele
azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó kérelem benyújtását megelőző
hónapra vonatkozó jövedelméről szóló igazolást.
(3) Ha a temetési segély megállapítását nem a haláleset szerint illetékes

települési önkormányzattól kérik, a kérelemhez be kell mutatni az elhunyt
halotti anyakönyvi kivonatát.
(4) Az eredeti temetési számlát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot a

kérelmező részére vissza kell adni, a megállapított segély összegét azonban
a számla eredeti példányára rá kell vezetni.
(5) Temetési segélyben részesíthető, aki az elhunyt temetéséről gondoskodott és

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.
(6) A temetési segély összege a család jövedelmének figyelembe vételével kerül

megállapításra. Amennyiben az egy főre jutó jövedelem:
a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladja meg, akkor a segély
összege 16.000,-Ft,
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
akkor a segélyösszege: 12.000,-Ft,
c ) az Öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,
akkor a segély összege 8.000,-Ft
(7) A temetési segélyt 24 órán belül házipénztárból kell kifizetni.
(8) A helyben szokásos legalacsonyabb temetés költsége 80.000,-Ft.
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III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások
5. Köztemetés
6. § Közköltségen történő eltemettetésen a helyben szokásos legalacsonyabb

szertartás szerint kell eljárni.
6. Közgyógyellátás
7. § (1) Szociálisan rászorult személy részére méltányosságból közgyógyellátásra

való jogosultság állapítható meg.
(2) Szociálisan rászorultnak tekinthető a kérelmező, ha:
a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő
esetén annak 200 %-át, valamint
b) a havi rendszeres gyógyító ellátás költségeinek mértéke eléri, vagy
meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %át.

IV. Fejezet
Szociális Kerekasztal
8. § (1) Az önkormányzat - különösen a Szolgáltatás Szervezési Koncepcióban

meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére
- Szociális Kerekasztalt hoz létre.
(2) A Szociális Kerekasztal tagjai:
a) Humánpolitikai Bizottság elnöke és tagjai,
b) Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője,
c) Védőnői Szolgálat képviselője,
d) városban működő nemzetiségi önkormányzatok elnökei,
e) Római Katolikus Egyházközség, Görög Katolikus Egyházközség,
Református Egyházközség képviselői,
f) Nyugdíjas Klub vezetője,
g) Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi
Népegészségügyi Intézet vezetője,
h) Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály, Okmányiroda
vezetője,
i) Városi Gyámhivatal vezetője.
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést.

Üléseit a Polgármester hívja össze, és azt a Humánpolitikai Bizottság Elnöke
vezeti.
(4) A Szociális Kerekasztal adminisztrációs teendőit az Igazgatási és Szociális

Osztály, Okmányiroda látja el.
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V. Fejezet
Szociális szolgáltatások

7. Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások
9. § (1) A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások körében az alábbi
szolgáltatásokat biztosítja a fenntartásában működő szociális intézmény
útján:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
e) nappali ellátás - idősek klubja.
(2) A Képviselő-testület a fenntartásában működő szociális intézmény útján
idősotthoni ellátást biztosít.
8. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok
10.§ (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a
legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem
képesek biztosítani, különösen
a) koruk miatt rászorult 62 életévét betöltött személyek,
b) egészségi állapotuk miatt rászorultak:
ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30 %-os, melyet
szakvéleménnyel igazol,
bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen.
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak:
ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban
részesül, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű
családi pótlékban részesül,
cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter, vagy neurológus
szakorvosi szakvéleménnyel igazolják.
d) szenvedélybetegségük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján
(addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került
megállapításra,
e) hajléktalanságuk miatt rászorulónak kell tekinteni azokat a személyeket,
akik semmilyen stabil, tartós lakhatási lehetőséggel nem rendelkeznek.
(2) Étkezés igénybevétele történhet:
a) étel házhoz szállításával,
b) étel elvitelének lehetőségével.
V. Fejezet
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a

hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Szt. 43/B § alapján

megállapított ápolási díjak folyósítását meg kell szüntetni.
(3) A 12. § a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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12. § Hatályát veszti:
a) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes

gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2007.(V.25.) önkormányzati rendelet,
b)

c)

d)

e)

f)

g)

a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 18/2007.(V.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 1/2008.(I.31.) önkormányzati rendelet,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 18/2007.(V.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 10/2008.(III.06.) önkormányzati rendelet,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 18/2007.(V.25 . ) önkormányzati rendelet
módosításáról 20/2008.(VII.21.) önkormányzati rendelet,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 18/2007.(V.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 24/2008.(VIII.29.) önkormányzati rendelet,
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 18/2007.(V.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/2009.(IV.01.) önkormányzati rendelet, és
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe vételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 18/2007.(V.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 33/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelet.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

8./ Napirendi pont tárgya:
A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 19./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester szavazás előtt a jegyzői módosító javaslatot teszi fel szavazásra egy
elírás miatt, nevezetesen a rendelet 2. § 1. pontjában szereplő szociális étkeztetés
szövegrész helyébe az étkeztetés kerüljön.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
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Polgármester javasolja a módosítással együtt a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt - 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2012. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés f) pontjában, és a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Edelény város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.15 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.12 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1.§ A rendelet hatálya az „Edelény és környéke szociális szolgáltató és intézményt
működtető intézményfenntartó társulás”-ban részt vevő települések közigazgatási
területére terjed ki.
2.§ (1) Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény által biztosított
alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokért térítési
díjat kell fizetni:
a)
b)
c)
d)

házi segítségnyújtás,
étkeztetés,
nappali ellátás,
idősotthoni ellátás.

(2) Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben foglaltakon túl a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást.
3.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított
ellátás intézményi térítési díja:
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása:
aa) nappali ellátás étkezés (ebéd) térítési díja:
napi 190,-Ft + áfa
ab) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül:
napi 1.220,-Ft/fő
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b) időskorúak bentlakásos otthona – idősotthoni ellátás:
77.100,-Ft/hó/fő,
ba) főépületben lévő ellátottak:
2.570,-Ft/nap/fő
bb) apartmanban lévő ellátottak:
80.100,-Ft/hó/fő,
2.670,-Ft/nap/fő
bc) fokozott ápolást, gondozást igénylő demens betegek intézményi ellátása:
74.000,-Ft/hó/fő, 2.470,-Ft/nap/fő
c) étkeztetés intézményi térítési díjai:
ca) étkeztetés intézményi térítési díja:
190,-Ft + áfa
cb) az étel igénybevétel helyére történő kiszállítása esetén a kiszállítás
intézményi térítési díja (a közös háztartásban élő személyek részére a
kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet
megállapítani):
napi 95,-Ft + áfa
d) a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

465,-Ft/óra.

4.§ Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

9./ Napirendi pont tárgya:
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 20./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (1) bekezdés b) pontjában,
21. §-ában, és a 131.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.15 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság és
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.12 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: támogatás) iránti
kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon Edelény Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztály,
Okmányirodájánál lehet benyújtani.
(2) A támogatás megállapítását nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság,
családvédelemmel foglalkozó intézmény, valamint természetes személy, vagy
a gyermekek védelmének érdekeit ellátó társadalmi szerv is kezdeményezheti,
továbbá a támogatás hivatalból is megállapítható.
(3) A kérelemhez a kérelmező köteles a jövedelem-nyilatkozatában feltüntetett
jövedelmekről nyilatkozni és az erre vonatkozó igazolásokat becsatolni.
(4) A pénzbeli és természetbeni támogatások megállapításával kapcsolatos
hatásköröket külön önkormányzati rendelet szabályozza.
2.§ A jövedelem számításának és igazolásának módját a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdésében
foglaltak szerint kell meghatározni.
3.§ (1) Támogatásban részesíthető az a gyermek, ahol a család időszakosan
létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került.
(2) Elsősorban azt a gyermeket, illetve fiatal felnőttet lehet alkalmanként
támogatásban részesíteni, akinek az ellátásáról más módon nem lehet
gondoskodni és az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi
segítségre szorul, ha a kérelmező és vele közös háztartásban élő
hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át.
(3) A támogatás annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek állapítható meg, aki a (2)
bekezdés szerinti feltételeknek megfelel, ha a támogatás
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a) tanulmányi, tankkönyv költség lefedezéséhez,
b) átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén a családjával való
kapcsolattartás elősegítéséhez,
c) gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségeinek megtérítéséhez,
d) táborozáshoz, osztálykiránduláshoz szükséges, vagy
e) a gyermek, illetve a fiatal felnőtt megélhetése a kérelem benyújtásakor
más módon nem biztosított.
(4) A támogatás alkalmankénti összege nem haladhatja meg a 8.000,- Ft-ot,
éves szinten pedig a 30.000,- Ft-ot.
(5) Nem részesíthető támogatásban az a család, mely ugyanazon, vagy hasonló
élethelyzetre, illetve indokra való hivatkozással átmeneti segélyben részesült.
(6) Ha a támogatás kérelmező részére történő folyósítása során nem látszik
biztosítottnak a támogatás gyermek érdekében történő felhasználása, úgy
azt az oktatási intézmény részére is lehet utalni.
(7) A támogatás házipénztárból nem fizethető ki.
4.§ Ez a rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a
hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.
5.§ Hatályát veszti
a) a gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2003.(III.5.) önkormányzati rendelet,
b) a gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2003.(III.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 21/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet,
c) a gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2003.(III.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet, és
d) a gyermekvédelmi támogatásról szóló 11/2003.(III.5.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 42/2004.(VIII.2.) önkormányzati rendelet.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

10./ Napirendi pont tárgya:

A talajterhelési díjról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 21./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy bizottsági ülésen elég nagy vitát váltott ki az előterjesztés, viszont azt
is tudomásul veszik, hogy ez egy törvényi szabályozás, és nem nagyon tudnak mit
tenni ez ügyben. Kérték jegyző urat, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy
van-e valamilyen könnyítési lehetőség a lakosok számára. Kérdése jegyző úrhoz,
hogy sikerült-e valamilyen megoldást találni.
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Vártás József jegyző elmondja, hogy a bizottsági ülésen felvetődött az a kérdés,
hogy nincs-e valamilyen jogi megoldás arra, hogy a 2012. február 1. napjától tízszeresére emelkedett talajterhelési díjat valamilyen módon csökkentsék, illetve
kedvezményekkel lássák el annak érdekében, hogy ez továbbra is megfizethető
maradjon, és ne vezessen viszonylag nagyobb adósságállománynak a
kialakulásához. Tulajdonképpen arról beszéltek, hogy február 1. napjától Edelény
városban törvénymódosításból kifolyólag 1 m3 víz után azon fogyasztók, illetve
kibocsátók, akik nem csatlakoztak a szennyvízcsatorna-hálózatra, viszont kiépített
előttük, tehát műszakilag megtehetnék, 3.600 Ft/m3 talajterhelési díjat kellene
fizetniük. Ez egy tízszeres emelkedés a január 31-ig hatályos díjhoz képest. Eddig is
jelentős problémát okozott a hivatalnak a talajterhelési díj hátralékoknak a behajtása,
egy tízszeres emelkedés szinte beláthatatlan következményekkel járhat.
Egyeztetést folytattak a Kormányhivatallal és közösen sikerült egy olyan megoldási
javaslatot kidolgozni pénzügyi osztály vezetőjével, amely megoldást jelenthet
bizonyos fogyasztók számára. Konkrétan arra gondol, hogy lesz egy módosító
javaslat polgármester úr részéről, amelynek a lényege, hogy azok a fogyasztók, és itt
főleg egyedülélőkről, idősebbekről lehet szó, akik havi 2 m3-nél, tehát éves szinten
24 m3-nél nem fogyasztanak többet, ott teljes mentességet adna a képviselő-testület.
Azon családok, illetve fogyasztók esetében, ahol a havi, illetve az éves vízfogyasztás
nem haladja meg a 6, illetve éves szinten a 72 m3-t, ott egy olyan mértékű
kedvezményt biztosítanak, hogy a díj ne legyen magasabb, mint a tavalyi volt.
Viszont, akiknél éves szinten a 72 m3-t meghaladja, azoknak a talajterhelési díj 100
%-át meg kell fizetniük, hogy ha ez a módosító javaslat elfogadásra kerül. Ezzel a
módosító javaslattal igazából az alacsony vízfogyasztóknak kedvezményt, illetve
megoldást is jelenthet, viszont, akik 72 m3 felett fogyasztanak, azoknak
mindenképpen egy lehetőség időben is, hogy a hideg idő elmúltával
rácsatlakozzanak a hálózatra és ne kelljen a 3.600,- Ft/m3-es díjat megfizetni.
Példaként elmondta, hogy ha egy 4 fős család úgy gondolja, hogy május-júniusban
rá szeretne kötni a közműhálózatra és addig elfogyaszt 60 m3-t, ezt még a tavalyi
áron fogja kifizetni, tehát nem 3.600,- Ft-os áron. Mindenkit ismételten arra kér, ha
egy mód van rá, saját maga és pénztárcája érdekében – amint az időjárás engedi –
csatlakozzon rá a hálózatra.
Korbély Györgyi Katalin képviselő elmondja, hogy az összevont bizottsági ülésen
felvetődött az a kérdés, illetve lehetőség, hogy az önkormányzat esetleg adhatna-e
olyan kedvezményt, hogy akik eddig nem tudtak a szennyvízhálózatra rákötni, hogy a
25.000,- Ft-os rákötési díjat elengedné.
Vártás József jegyző: El lehet engedni, jogilag lehet rá megoldást találni, viszont itt
hangsúlyozni kell, hogy ez a díj tejlesen önkormányzati bevételt képez, amiből 7
millió forint be van tervezve a költségvetésbe a tavalyi évhez hasonlóan. Ha itt
nagyobb mértékű mentességet akar biztosítani a testület, ennek egy olyan
költségvetési hatása lesz, hogy a jelenlegi nem túl kedvező költségvetési egyensúly
még rosszabbra fog fordulni. Ugyanakkor érdemes azon elgondolkodni, hogyan,
milyen módon lehet segíteni a rákötéseket.
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Polgármester elmondja, hogy a márciusi ülésre készítenek majd ezzel kapcsolatban
egy előterjesztést. A teljes mentességgel a maga részéről nem csak azért nem ért
egyet, mert ez az önkormányzatnál maradó teljes bevételt jelenti, hanem azért sem,
mert Edelényben 80 valahány százalék körüli a rácsatlakozott ingatlanok száma, és
az eddig rácsatlakozók mindannyian megfizették a rákötési díjat. Úgy gondolja, hogy
ez pozitív diszkrimináció lenne azokkal szemben, akiknek most azt mondanák, hogy
díjmentesen rá lehet kötni. A képviselő-testület részletfizetési kedvezményt adhat a
rácsatlakozási díj megfizetésénél.
Magyar Árpádné képviselő egyetért azzal, hogy ne legyen ingyenes, 10 ezer forintot
javasol rácsatlakozási díjként. Szerinte, akik eddig nem csatlakoztak a
szennyvízhálózatra, nem azért nem csatlakoztak, mert nem akartak, hanem mert
nem volt rá pénzük. Ha arra nincs pénzük, hogy rácsatlakozzanak, arra sem lesz,
hogy a talajterhelési díjat kifizessék. Véleménye szerint egy 10 ezer forintos díjat
jobban ki tudnának fizetni.
Polgármester képviselő asszonynak is újra azt tudja mondani, hogy a márciusi
ülésre visszahozzák ezt a napirendi pontot az esetleges kedvezményekkel
kapcsolatban. Tudja, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a családok, és hogy
mennyiben határozzák meg, eldönti majd a testület, arra viszont nyomatékosan
szeretné felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az a család, aki éves szinten 72 m3nél, illetve havi szinten 6 m3-nél több vizet fogyaszt, az 3.600,- Ft/m3 talajterhelési
díjat kell, hogy fizessen. Ezt nem ők mondják, hanem a törvény és nem tudnak mit
csinálni. Adnak kedvezményeket, de mindenkinek az az érdeke, hogy a
szennyvízhálózatra rácsatlakozzon, melynél egy több részletben megfizetendő
rácsatlakozási díjnál jelentős kedvezményt fog jelenteni. Felhívja a figyelmet, hogy az
a család, akinek az ingatlanja nincs rákötve és nem is akar, az takarékoskodjon a
vízfogyasztással, ugyanis ez a díj adók módjára behajtható, magyarul, aki nem fogja
megfizetni, annak a meg nem fizetett díja rá lesz terhelve az ingatlanára és néhány
év alatt akkora összeg lesz, amely alapján el fogja veszíteni az ingatlanát.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester a rendelet-tervezethez módosító indítványt tesz az alábbiak szerint:
A rendelet-tervezet 5. § és 6.§ jelölésének 6. § és 7.§-ra történő módosulásával
egyidejűleg a tervezet a következő 5. §-sal egészüljön ki: 5.§ (1) Mentes a
talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a közszolgáltató által igazolt
éves vízfogyasztása nem haladja meg a 24 m3-t.
(2) A kibocsátót 90 %-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg, amennyiben a
közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása meghaladja az (1) bekezdésben
szereplő mértéket, de nem haladja meg a 72 m3-t.
(3) Amennyiben a kibocsátó a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása
meghaladja a (2) bekezdésben szereplő mértéket, a kibocsátó a talajterhelési díj 100
%-ának megfizetésére köteles.
(4) A díjmentességre és díjkedvezményre való jogosultságot, illetve annak mértékét
a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztás alapján a kibocsátó külön kérelme
nélkül hivatalból kell vizsgálni.
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(5) Az (1) és (2) bekezdésben szereplő díjmentességre, illetve díjkedvezményre
jogosult a talajterhelési díj megfizetése alól a rákötés évében az a kibocsátó, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és a rákötés időpontjában az
éves vízfogyasztása az (1) és a (2) bekezdésben szereplő mértéket nem haladja
meg.
Ezt követően a módosító javaslatokat szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosításokkal együtt – 9 igen
szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2), valamint 26.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.13 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.4 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság
véleményének kikérésével,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) mértéke a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.)
12.§ -a szerinti 1200 Ft/ m3 egységdíj és a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM
rendelet
szerinti
fokozott
érzékenységű
területekhez
tartozó
3,0-s
területérzékenységi szorzó alapján 3600 Ft/m3.
2.§ Mérési lehetőség hiányában a fogyasztott vízmennyiséget az állami tulajdonú
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM
rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni.
3.§ A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési
díjat az önkormányzati adóhatósága 12037805-00113009-01700002 számú
számla javára fizeti meg.
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4.§ (1) A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségről évente a Ktd. 21/A.§ (1)
bekezdésében maghatározott határidőig bevallást, illetve a szennyvízhálózatra
történő rácsatlakozást követő 30 napon belül záróbevallást tesz az 1. melléklet
szerinti nyomtatványon, az abban feltüntetett adatokkal.
(2) A kibocsátó köteles a vízfogyasztást, illetve a szennyvíz elszállítást igazoló
számlákat a tárgyévet követő 5. év végéig megőrizni, és ellenőrzés esetén
bemutatni.
(3) A bevallásban feltüntetett adatokat az adóhatóság a közműves ivóvíz
szolgáltatója által biztosított adatok alapján ellenőrzi.
(4) A közműves ivóvíz-szolgáltatója a tárgyévet követő év február 28-ig szolgáltat
adatot kibocsátónként a tárgyévi felhasznált ivóvíz mennyiségéről.
(5) A közműves ivóvíz-szolgáltatója az új építésű szennyvízcsatorna-hálózatról,
az üzembe-helyezést követő 30 napon belül adatot szolgáltat.
5.§ (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, akinek a
közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 24 m3-t.
(2) A kibocsátót 90%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg, amennyiben a
közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása meghaladja az (1)
bekezdésben szereplő mértéket, de nem haladja meg a 72 m3-t.
(3) Amennyiben a kibocsátó közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása
meghaladja a (2) bekezdésben szerelő mértéket, a kibocsátó a talajterhelési
díj 100%-ának megfizetésére köteles.
(4) A díjmentességre, és díjkedvezményre való jogosultságot, illetve annak
mértékét a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztás alapján, a kibocsátó
külön kérelme nélkül hivatalból kell vizsgálni.
(5) Az (1)-(2) bekezdésben szereplő díjmentességre, illetve díjkedvezményre
jogosult a talajterhelési díj megfizetése alól a rákötés évében az a kibocsátó,
aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, és a rákötés
időpontjában az éves vízfogyasztása az (1), illetve (2) bekezdésben szereplő
mértéket nem haladja meg.
6.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7.§ Hatályát veszti
a) a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
szóló 36/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet,
b) a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
szóló 36/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
58/2004.(XII.30.) önkormányzati rendelet,
c) a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
szóló 36/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
7/2005.(III.01.) önkormányzati rendelet, és
d) a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
szóló 36/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
2/2008.(I.31.) önkormányzati rendelet.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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1. melléklet a 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Határidő:
Benyújtás, postára adás napja:

Rácsatlakozást követő 30 nap, illetve tárgyévet
követő év március 31.
……………………
BEVALLÁS

A 20... évi az önkormányzati adóhatóság felé teljesítendő talajterhelési díjfizetési
kötelezettségről
Magánszemély kibocsátó

1. Neve: ………………….….……. Leánykori neve: ………....…………….………….
2. Születési hely és idő: …………...………………………………….....……..…………
Anyja neve: …...………….…………...…………………………………..…..……….
3. Adóazonosító jele: …….…………………..………..…………………………………
4. Lakcíme: ………………………………….……………..……....…………………….
Kibocsátó hely címe: ……...…….……………….……………………...…………….
Nem magánszemély kibocsátó

1. Neve, elnevezése: ……………………...…………………..………………………..
rövidített cégneve: …….………………..……………………………………………
2. Adószáma: ……………..………………… Cégjegyzék szám:…………...…………
Statisztikai számjele: …….………….……………………………………………..…
3. Címe: székhelye.…………………….……………………………………………..…
telephelye……………………...…..…………………………………………..
4. Kibocsátó hely címe. …………………………………..…………………………….
5. Képviselőjének neve, címe, telefonszáma: …………………………………………...
Bevallási időszak: 20... január 1-től 20.. …………….
Talajterhelési díj számítása:
1. A kibocsátó által fogyasztott teljes vízmennyiség

………… m3

2. Díjalap csökkentő tényezők:
- locsolási célú felhasználás (vízszolgáltató igazolása alapján)

………… m3

- szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi
előírások szerinti elhelyezését igazolja
………… m3
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3. Díjfizetési alap (1-2)
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke
Területérzékenységi szorzó
Veszélyeztetési szorzó

(A)
(E)
(T)
(V)

………… m3
1200,-Ft/ m3
3
1

Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = AxExTxV (.m3 x 1200,-Ft x 3 x 1) …………Ft
20... évben ennek .. %-a
. .…………Ft
Előző évi túlfizetés
… ………..Ft
Még fizetendő díj
..……….. Ft
Túlfizetés összege
…………. Ft
Amennyiben a túlfizetés összegét az önkormányzatnál nyilvántartott egyéb
adótartozásra kéri elszámolni, azt a négyzetben X-szel jelölje
Amennyiben a túlfizetés összegét visszakéri, azt a négyzetben X-el jelölje
Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóság, vámhatóság, illetékhivatal)
nincs tartozásom. Ha nincs tartozása, azt a négyzetbe X-el jelölje
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
E d e l é n y, 20.. ……………………….
………………………………..
tulajdonos, használó aláírása

11./ Napirendi pont tárgya:

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.1.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 22./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület tagjai felé elég sok
jelzés érkezett a temető rendjével kapcsolatban. Nem túl régen a temető nyitva
tartási rendjére, illetve a behajtásra vonatkozóan módosították a rendeletet, amit
most ismét módosítanák. Elmondja, hogy eddig azokat engedték be a parcellák
közötti utakra szerdai napokon, akik nem kommunális, temetkezési és egyéb
szolgáltatst végzők, valamint mozgásukban korlátozottak voltak. Jelzés érkezett a
képviselő-testület felé, hogy nagyon sokan jönnek hétvégén azok, akik nem helyiek
és látogatják a temetőt, tehát a testület engedélyezze a szombai és vasárnapi
behajtást is számukra.

44

Ebben a rendeletben ez engedélyezett, illetve a gyakorlati tapasztalatok alapján a
nyitva tartási rend a következkők szerint módosul: április 1-je, illetve szeptember 31.
között reggel 6.00 órától 21.00 óráig, október 1. - március 31. között 7.00 órától –
16.00 óráig, illetve október 31. – november 1. között 6.00 órától – 21.00 óráig lehet
látogatni a temetőt.
Polgármester a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2012. (II. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TEMETŐKRŐL ÉS A TEMETKEZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ 35/2000.(XII.1.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság
véleményének kikérésével,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 35/2000.(XII.1.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 10.§ (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A temető nyitva tartási rendje:
április 1 – szeptember 30 között 06.00 – 21.00 óráig
október 1 – március 31 között 07.00 – 18.00 óráig
október 31 –én és november 1-jén 06.00. – 21.00 óráig
A látogatók gépjárműveiket a temetőn kívül, továbbá a temető területén
belül kizárólag a ravatalozó mellett kijelölt területen (parkoló) helyezhetik
el.
A temető területén kialakított parcellák közötti utakra a jogosult
kommunális, temetkezési és egyéb szolgáltatást végző gépjármű,
valamint a mozgásukban korlátozott látogatók a nyitvatartási idő alatt,
míg más látogatók motorkerékpárral, és személygépjárművel csak a
szerdai, szombati és vasárnapi napokon nyitvatartási időben
hajthatnak be.
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A temető fenntartója, valamint az üzemeltető együttesen jogosultak az
ünnepek körüli nyitvatartási, és behajtási rendet közleményben a
fentiektől eltérően szabályozni, melyről a lakosságot legalább harminc
nappal korábban tájékoztatni kell.”

2.§ Ez a rendelet 2012. február 18. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő
napon hatályát veszti.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

12./ Napirendi pont tárgya:

Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 23./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság véleményét ismertetve
elmondja, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletet utoljára 2011. november 23-án
módosította a testület. A bizottság megállapította, hogy jelen rendeletmódosítás az
azóta eltelt időszak testületi határozatainak átvezetéseit és az állami
pénzeszközökkel történő elszámolásokat tartalmazza. A szöveges indoklásban
kimutatásra került továbbá a kötvényből származó összegek alakulása is. A rendelettervezetet 4.697.625 e Ft bevételi és kiadási összeggel a Pénzügyi és Ügyrendi

Bizottság elfogadásra javasolja.
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
6/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d)
pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.16.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1.§-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1.§ (1) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
képviselő-testület) az önkormányzat 2011. évi
a) bevételi főösszegét
4 477 020 e Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét
4 632 260 e Ft-ban
c) finanszírozási kiadásait
65 365 e Ft-ban
d) kiadási főösszegét
4 697 625 e Ft-ban
e) hiányát
220 605 e Ft-ban
f) hiány külső finanszírozása (hitel)
220 605 e Ft-ban
220 605 e Ft-ban
g) működési hitelfelvétel
állapítja meg.
(2) a kiadási előirányzaton belül:
a) a működési célú kiadást
aa) személyi juttatásokat
ab) munkaadókat terhelő járulékokat
ac) dologi és egyéb folyó kiadásokat
ad) egyéb működési célú támogatásokat
ae) ellátottak pénzbeli juttatását
b) felhalmozási célú kiadásokat
ba) felújítási kiadásokat

3 630 236 e Ft-ban
1 350 662 e Ft-ban
350 116 e Ft-ban
1 545 826 e Ft-ban
383 507 e Ft-ban
125 e Ft-ban
547 022 e Ft-ban
34 762 e Ft-ban
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bb) beruházási kiadásokat
bc) egyéb felhalmozási kiadásokat
bd) fejlesztési és finanszírozási kiadások kamata
c) tartalékot
állapítja meg.”

470 017 e Ft-ban
27 904 e Ft-ban
14 339 e Ft-ban
455 002 e Ft-ban

2.§ A rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
3.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
4.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
6.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
7.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
8.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
9.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
10.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
11.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
12.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
13.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
14.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
15.§ A Rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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1. mellék let a 8/2012. (II.16.) önk ormányzati rendelethez
2. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési mérlege
ezer Ft-ban
FORRÁS

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

Megnevezés
Intézményi működési bevételek
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Önkormányzat sajátos működési bev.
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatásértékű bevételek
ebből: EU kv-ből
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszk.
Előző évi előirányzat maradv., pénzm.átv.
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Pénzforgalom nélküli bevételek
ebből: EU kv-ből
Költségvetési bevételek összesen
Finanszírozási célú bevételek
belső finansz.szolg.pénzforg.nélk.bev.
működési célra
felhalmozási célra
külső finanszirozásra szolgáló bev.
hitel: működési célra
felhalmozási célra
Költségvetési és finansz.c.bevét.össz.
Egyéb finanszírozás bevételei
ÖSSZES BEVÉTEL

FELHASZNÁLÁS

előirányzat
293 012
43 027
551 911
1 226 460
1 635 717
398 698
26 175
14 588
175
685 955
4 104
4 477 020
220 605
0

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

220 605
220 605
4 697 625
XI.
4 697 625

Megnevezés
Működési kiadások
Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata
Felújítás
Beruházási kiadások
Egyéb pénzügyi befektetések
Felhalmozási támog.értékű kiad.
Áh-on kívülre végleges pe.átadás felh.c.
Kölcsön nyujtása
Tartalékok
céltartalék
általános tartalék
Költségvetési kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
hosszú lejárarú hitel törlesztése
rövid lejáratú hitel törlesztése
forgatási célú belföldi értékpap.bevált.
forgat.célú értékpapírok vásárlása
befektetési célú belföldi értékpap.bevált.

előirányzat
3 630 236
14 339
34 762
470 017

Költségvetési és finansz.c.kiad.összesen
Egyéb finanszírozás kiadásai
ÖSSZES KIADÁS

4 697 625

27 904
455 002
455 002
4 632 260
65 365
4 528

60 837

4 697 625
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2. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzata
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2011. év
ezer Ft-ban
Bevétel
Megnevezés
Intézményi működési bevét.
Ök. sajátos működ. bevételei
Önkormányzat költségv.tám.
Támogatásértékű műk.bevét.
Műk.célú pe.átvét.áh-on kív.
Előző évi pénzm.átvétel
Támog.kölcsönök visszat.
Pénzforgalom nélk.bevétel

Műk.célú kvi.bev.össz:
Finansz.célú műk.bevételek
műk.célú rövid lej.hit.elvét.
Összes műk.bevétel

Kiadás
előirányzat
290 294
551 911
1 226 460
1 202 627
10 311
14 588
241 668

3 537 859
220 605
220 605
3 758 464

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulék
Dologi és egyéb folyókiadás
Támogatás értékű mük.c.kiad.
Előző évi pénzm.átadás
Áh-on kivűlre pe.átadás
Önkorm.által folyósított ell.
Ellátottak pénzbeni juttatása
Műk. célú kölcsön nyújt. törl.
Rövid lej.hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok
Műk.célú kvi.kiad.össz:
Finansz.célú működ.kiadások
rövid lejáratú hitel törlesztése
Összes működési kiadás

előirányzat
1 350 662
350 116
1 544 326
16 284
14 588
37 019
315 616
125

97 039
3 725 775
0
3 725 775

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevétel

Kiadás

Megnevezés
Felhalm.és tőkejell.bevételek
Befekt.pü.eszköz kamata
Ök.sajátos bev. (felhalm.)
Önkorm.költségv.tám.
Támogatásért.felh.bevét.
Előző évi pénzm.átvétel
Felh.pe.átvétel áh-on kiv.
Felhalm.ÁFA visszatér.
Ért.tárgyi eszk.ÁFÁ-ja
Fejl.célú kölcs.visszatér.
Pénzforg.nélküli bevétel
Befekt.célú értékpap.ért.
Felh. célú kvi.bev.össz:
Finansz.célú bevételek
felhalm.célú hitelfelv.

előirányzat
Megnevezés
13 054 Felujitás
23 000 Beruházási kiadások
6 973 Felhalm.célú támogatásért.k.
Előző évi pénzmaradv.átad.
433 090 Áh-on kívülre végl.átadás
Felhalm.célú kölcs.törleszt.
15 864 Ért.tárgyi eszk.ÁFA befiz.
1 000 Hosszú lejáratú hitel kamata
1 718 Fejlesztési célú tartalék
175
444 287

előirányzat
34 762
470 017

939 161 Felh. célú kvi.kiad.össz:
0 Finanszírozási célú kiadások
hosszú lejáratú hitel törl.
Befekt.célú ért.papírok bevált.
939 161 Összes felhalm.kiadás

906 485
65 365
4 528
60 837
971 850

Összes felhalm.bevétel
KVI. BEVÉTEL ÖSSZ:
FINANSZ.CÉLÚ BEV.
ÖSSZES BEVÉTEL

4 477 020 KVI KIADÁS ÖSSZESEN:
220 605 FINANSZIROZ.CÉLÚ KIAD.
4 697 625 ÖSSZES KIADÁS

27 904
1 500
14 339
357 963

4 632 260
65 365
4 697 625
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3. mellék let a 8/2012. (II.16.) önk ormányzati rendelethez
4. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat 2011. évi bevételei

2/1 oldal
ezer Ft-ban

Cím
Megnevezés
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel
Egyéb saját bevétel
ÁFA bevételek,- visszatérülések
Hozam és kamatbevételek
Intézményi működési bevételek összesen
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Önkormányzati lakások, telek értékesítése
Ingatlanok értékesítés
Hozam, kamat bevételek
Üzemeltetésből származó bevétel
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen
Iparűzési adó
Pótlékok, bírságok
SZJA
Gépjárműadó
Környezetvédelmi birság,helyszíni szabálysértési birság
Talajterhelési díj
Egyéb sajátos bevételek
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen
Normatív állami hozzájárulás
Hátrányos helyzetben lévő önkorményzatok kieg.tám.
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
Központosított előirányzatok
Egyéb központi támogatás
A helyi önkorm. fejlesztési és vis maior feladatainak tám.
Vis-maior tartalék
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Támogatásértékű bevételek összesen:
Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalm.célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről
Államháztartáson kív.átvett pénzeszközök összesen
Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele
Támogatási kölcsönök visszatérülése
Pénzforgalom nélküli bevételek
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
Polgármesteri Hivatal bevétele összesen:
2-5. Intézményi működési bevételek
Felhalmozási, tőkejellegű bevételek
Támogatásértékű működési bevételek
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Működ.célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalm.célú pénzeszköz átvét.államháztartáson kívülről
Előző évi maradvány, pénzmaradvány átvétele
Pénzforgalom nélküli bevételek
Intézmények bevételei összesen:
Önkormányzat költségvetési bevétele összesen
Finanszírozási célú bevételek
Rövid lejáratú hitel felvétele (forráshiány)
ÖSSZES BEVÉTEL

előirányzat
5 320
62 405
33 035
3 015
103 775
870
7 097
6 000
23 000
4 000
40 967
112 000
2 040
377 424
50 700
2 080
6 147
1 520
551 911
619 469
38 986
2 676
235 627
9 140
17 723
236 829
66 010
1 226 460
201 414
384 777
586 191
9 811
10 682
20 493
14 588
175
486 960
3 031 520
189 237
2 060
1 001 213
48 313
500
5 182
198 995
1 445 500
4 477 020
220 605
220 605
4 697 625
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Edelény Város Önkormányzat 2011. évi kiadásai
2/2 oldal
ezer Ft-ban
Cím

Megnevezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Működési célú célú támogatásértékű kiadások
Államházt.kívülre végleges működési pénzeszk.átadások
Önkormányzatok által folyósított ellátás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Működési kiadások összesen
Felujitás
Beruházási kiadások
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
Államházt.kívülre végleges felhalmozási pénzeszk.átad.
Lakástámogatás
Felhalmozási és tőkejellegű kiadások

előirányzat
1 350 662
350 116
1 403 710
156 455
30 872
37 019
315 616
125
3 644 575
34 762
470 017
26 304
1 600
532 683

Kölcsönök nyujtása
- működési
- felhalmozási
6.
7.

9.

Általános tartalék
Céltartalék
Tartalék összesen

455 002
455 002

Önkormányzat költségvetési kiadása összesen

4 632 260

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

65 365
4 528

60 837
4 697 625
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4. mellék let a 8/2012. (II.16.) önk ormányzati rendelethez
5. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban

cím/
alcím

1.

INTÉZMÉNY

Szem élyi
juttatás

MŰKÖDÉSI KIADÁS
Egyéb
Munkaadót
Dologi és
m űködési Ellátottak Működési
terhelő
egyéb folyó
célú
pénzbeli
kiadás
járulékok
kiadások
tám ogatás juttatása összesen

Polgármesteri Hiv .

290947

71937

593525

358266

2.

Városi Oktatási Központ

369417

96989

124322

2504

3.

Szociális Szolg.Központ

137248

35462

97197

11737
1919

1314675
125

FELHALMOZÁSI KIADÁS
Egyéb
felhalm . Felhalm . és
célú
tőkejell.
Beruházás tám ogatás kiad össz.

Felújítás
13957

427336

27904

KIADÁS

Összesen

469197

1783872

593232

5755

335

6090

599322

281769

6250

6270

12520

294289

2674

2674

105526

1194748

8800

33402

42202

1236950

142960

0

0

0

142960

4.

Műv .Közp.,Köny v t. Sz.Á.Múz.

40164

10724

50045

5.

Koch R.Kórház és Rendelőint.

442197

117450

635101

6.

Borsodi Általános Iskola össz.

70689

17554

45636

9081

6/1 Borsodi Általános Iskola

39025

9481

33669

9081

91256

0

91256

6/2 Máty ás Óv oda és Bölcs.

19804

5128

9349

34281

0

34281

6/3 Nef elejcs Óv oda

11860

2945

2618

17423

0

17423

Kiadás összesen

1350662

350116

1545826

532683

4162919

7.

Általános tartalék

8.

Céltartalék

9.

Hitel,kötv ény kamata
Költségv .kiad.össz.

383507

102852
0

125

3630236

34762

470017

0

27904

0
97039

357963

14339
4632260

1350662

350116

1545826

383507

125

3727275

34762

470017

27904

904985
65365

65365

1350662

350116

1545826

383507

125

3727275

34762

470017

27904

970350

4697625

10. Finanszírozási kiadások
ÖSSZES KIADÁS

455002

14339
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5. mellék let a 8/2012. (II.16.) önk ormányzati rendelethez
6. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
MŰKÖDÉSI KIADÁS

cím/
alcím

1/1.

Feladat m egnevezése
Polg. Hiv . működ.
Önkormány zat műk.kiad.
Állom.nem tartozók
Vagy onbiztosítás
Külf öldi kapcsolat
Tov ábbszáml.szolgált.
Közf oglalkoztatás
Hiv atal szerv ezetf ejlesztése
Ért.tárgy i eszk. ÁFA bef iz.
Önkorm.Kf t.f eladat támog.
Dev ecseri családok tám.
Vis maior kiadásai

FELHALMOZÁSI KIADÁS

Egyéb
Munkaadót
Dologi és
m űködési Ellátottak
Szem élyi
terhelő
egyéb folyó
célú
pénzbeli
juttatás
járulékok
kiadások
tám ogatás juttatása
169602
39987
86310
21120
5702
277913
1110
8323
2247
1482
4977
73545
54111
8256
1500
583
187
14670
1500
762
100
128106
15630

Közc.f ogl.pe.átadás

3187

gy ermektart.díj megel.
Felhalm.célú kiadások
Első lakáshoz jutók tám.
1/2.

Kistérségi Hiv atal műk.

1/3.

Kisebbségi önkorm.műk.

1/4.

Önkorm.által f oly ósított ell.

1/5.

Bursa támogatás

1/6.

Kistérségi közmunkapr.

1/7.

EVSE sporttámogatás

1/8.

BTE támogatás

1/9.

EVTTE támogatás

37208

8668

765
2757

6890

1/10. Máltai Szeretetszolg.tám.
1/11. Egy házak támogatása
1/12. Sajó-menti Szakk.T.hozzáj.
1/13. Polgárőrség támogatása
1/14. Bors.Közsz.részére pe.át.
KIADÁS

290947

71937

593525

2602
160
315616
1760
318
800
6000
100
100
200
931
200
8690
358266

Működési
kiadás
összesen
295899
305845
10570
1482
4977
73545
63867
15440
1500
762
100
143736
0
3187
0
0
49243
2917
322506
1760
318
800
6000
100
100
200
931
200
8690
0
1314675

KIADÁS

Egyéb
felhalm . Felhalm . és
célú
tőkejell.
Felújítás Beruházás tám ogatás kiad össz. Összesen
0
295899
4439
4439
310284
0
10570
0
1482
550
550
5527
0
73545
0
63867
0
15440
0
1500
0
762
0
100
7545
6741
14286
158022
0
0
0
3187
6412
426786
433198
433198
1600
1600
1600
0
49243
0
2917
0
322506
0
1760
0
318
0
800
0
6000
0
100
0
100
0
200
124
124
1055
0
200
15000
15000
23690
13957
427336
27904
469197
1783872
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6. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi költségvetési bevételi előirányzatai
ezer Ft-ban
MEGNEVEZÉS

Cí
m/
alcí
m
2.
3.
4.
5.
6.
6/1.
6/2.
6/3.

Intézményi
Felhalmoz.
működési
tőkejellegű
INTÉZMÉNY
bevételek
bevételek
Városi Oktatási Központ
22669
Szociális Szolgáltató Központ
96292
Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz.
3750
420
Koch R.Kórház és Rendelőint.
49365
1640
Borsodi Általános Iskola össz.
17161
0
Borsodi Általános Iskola
16609
Mátyás Óvoda,Bölcsőde
506
Nefelejcs Óvoda
46
Összesen
189237
2060

Támogatás
Államházt.
értékű
kívülről
bevételek,
átvett
kiegészít.
pénzeszköz
14530
500
2624
5182
19963
1001953
10456
0
9832
624
1049526

5682

Pénzforg.
nélküli
bevételek
4030
11737
5274
177954
0

198995

Intézmény
bevétele
felügyeleti
szervtől kapott
támogatás
nélkül
41729
115835
29407
1230912
27617
26441
506
670
1445500

Felügyeleti
szervtől
kapott
támogatás
557593
178454
76119
6038
115343
64815
33775
16753
933547

Bevétel
összesen
599322
294289
105526
1236950
142960
91256
34281
17423
2379047
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7. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat
BERUHÁZÁSI FELADAT
Polgármesteri Hivatal
1.) Gimnázium korszerűsítés
46 503
2.) Borsodi Tájház bővítése, felujítása
21 112
3.) Nefelejcs Óvoda fejlesztése
103 192
4.) Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése
147 350
5.) Digitális iskola
46 432
6.) Településrendezési terv
3 000
7.) Óvodai, iskolai informatikai fejlesztés
2 284
8.) Sportpályához vezető út építése
1 438
9.) Ingatlan vétel
700
10.) Képviselők részére notebook
2 040
11.) Informatikai eszközök
1 613
12.) Vízvédelmi rendsz.rekonstrukciós pályázathoz eng.tervek
14 000
13.) Településrekonstr.pályázathoz szakvél.,geod.felmérés
1 877
14.) I. Iskola bejárat átépítés
1 576
15.) Buszfordulóhoz terület vásárlás
600
16.) Játszótéri csúzda
17.) Coménius pályázat számítástechn.eszközök
550
18.) Belváros rehabilitáció
33 069
Városi Oktatási Központ
1) Számítástechnikai eszközök
335
Szociális Szolgáltató Központ
1.) Opel Vivaro gépkocsi vásárlás
6 270
Művelődési Központ, Könyvtár Szekrényessy Á.Múzeum
1.) Művelődési Központ részére eszközbeszerzés
550
2.) TV-hez műszaki eszközök
2 124
Koch Rób ert Kórház és Rendelőintézet
1.) Egészségügyi gép, műszer
5 442
2.) Gépkocsi beszerzés
10 599
3.) Számítástechnikai eszköz, immateriális javak beszerz.
1 659
4.) Gépek, berendezések, felszerelések
6 721
5.) Rehabilitációs szolgáltatésok fejlesztése (ÉMOP-4.1.2/A-11
8 981
Beruházási kiadások összesen
470 017
8. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat
FELÚJÍTÁS
Polgármesteri Hivatal
1.) Víz, szennyvíz felujítása
5 000
2.) Egészségügyi Intézmény fűtés felujítása
7 545
3.) Szent M. Ált.Isk.szennyvíz gerincvezeték csere
562
4) Szennyvíz felujítása a gimnáziumban
850
Városi Oktatási Központ
1.) Kerékpár népszerűsítése pályázat
5 755
Szociális Szolgáltató Központ
1.) Vízesblokk, öltöző felujítás
6250
Koch Rób ert Kórház és Rendelőintézet
1.) Tetőfelujítás Deák F. úti épületen
8800
Felújítás összesen:
34 762
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9. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
10. m elléklet a 6/2011. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Megnevezés

előirányzat

1.

Államkötvény 2007-2010.évi

2.

Kötvénykibocsátás

150 120

3.

Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő

4.

Borsodi Tájház ÉMOP pályázat 2013.évi önerő

7 218

5.

Fejlesztési céltartalék

6 974

6.

Talajterhelési díj 2010.évi maradványa, és 2011.évi bev.

7.

Könyvtár pályázatához önerő

525

8.

Árvízkárosultak részére megállapított adomány

250

30 031
126 931

9.

Sápi patak meder kotrás adományból

10.

MTA adomány

11.

Adomány maradvány

1 702

12.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejl.pály.önerő

2 998

13.
14.

Településrekonstrukció az árvíz sújtotta telep.pály.önerő
Árvízi védekezéshez, vízgazdálkodáshoz szüks. beruházási
pályázathoz engedélyezési, kiviteli t.

26 000

15.

2010. évi vis maior előirányzat

66 010

16.

TIOP Intézményi infor.infrastrukt.fejl. Közokt.pály.

17.

TIOP Szoc.Szolg.Közp.tervkészít.,engedélyezt.

18.

Hátrányos helyzetű önkorm.támogatása

2 166
5 000
29 077

Céltartalék összesen

455 002
10. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

11. m elléklet a 6/2011. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
Intézm ények létszám kerete

Intézm ény m egnevezése

Jóváhagyott létszám
(fő)

Polgármesteri Hivatal

60

Kistérségi Hivatal

13

Városi Oktatási Központ

átlaglétszám

138

Szociális Szolgáltató Központ

70

Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum

16

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

224

Borsodi Általános Iskola összesen

135

45

75

25

Mátyás Napköziotthonos Óvoda, Bölcsöde

39

13

Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda

21

7

Létszámkeret összesen közfoglalkoztatás nélkül

518

Borsodi Általános Iskola

Polgármesteri Hivatal
közfoglalkoztatás

33

Városi Oktatási Központ
közfoglalkoztatás

6

Szociális Szolgáltató Központ
közfoglalkoztatás

1

Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
közfoglalkoztatás

5

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
közfoglalkoztatás
Létszámkeret összesen

2
565
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11. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által folyósított ellátások
Ellátási forma megnevezése
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37/B.§(1bek.b,c)pont
Bérpótló juttatás
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt.
37/B.§.(1)bek.a)pont
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1)bek
Rendelkezésre állasi támogatás 2010.dec.31-én hat.Szt.37.§(1)bek. És 37/C.§(4)
bek.szerint
Közcélú munka a 2010.dec.31-én hatályos Szt.36. Szerint
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 részesülők pénzbeni támogatása
(Gyvt.20/A§)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi
támogatás pótléka (Gyvt.20/B§)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§
Óvodáztatási támogatás
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

ezer Ft-ban
előirányzat
30 176
143 450
9 635
3 903
34 926
1 983
17 561
1 290
22 019
5 664
16 248
992
10 869
376
3368
900
1 716

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen
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 mérő készülék biztosítása
Szt.55/a §(3)bek.
Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont
Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont
Köztemetés Szt.48.§
Közgyógyellátás Szt.49.§
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.
Étkezés Szt.62.§.
Házi segítségnyujtás Szt.63.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)
Természetben nyujtott szociális ellátások összesen

305 076

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi
előirások alapján) adott pénzügyi ellátás
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi
előirások alapján) adott természetbeni ellátás
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen
Ápolási díj után fiz.21 %
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21%
Járulék összesen
Együtt

315 616

1 000
1 050
2 067
6 423

10 540

315 616
5 530
1 360
6 890
322 506
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12. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
13. m elléklet a 6/2011. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Cigány Kisebbségi Önkorm ányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

Bevétel

előirányzat

Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatásértékű működési bevételek

Kiadás
Munkaadót terhelő járulékok

963 Dologi kiadások

1001

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről

Egyéb folyó kiadások

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről

Támogatásértékű működ.kiadások

Pénzforgalom nélküli bevételek
Bevétel összesen

előirányzat

3 Személyi juttatások

Intézményi működési bevételek

35 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre
1001 Kiadás összesen

1001

13. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
14. m elléklet a 6/2011. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Lengyel Kisebbségi Önkorm ányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

Bevétel

előirányzat

Intézményi működési bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatásértékű működési bevételek

737 Dologi kiadások

837

Egyéb folyó kiadások

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről
Bevétel összesen

előirányzat

Munkaadót terhelő járulékok

Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről
Pénzforgalom nélküli bevételek

Kiadás
6 Személyi juttatások

Támogatásértékű működ.kiadások
94 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre
837 Kiadás összesen

837

14. melléklet a 8/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
15. m elléklet a 6/2011. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Ruszin Kisebbségi Önkorm ányzat 2011. évi bevételei és kiadásai

Bevétel
Intézményi működési bevételek
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatásértékű működési bevételek
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről
Működ.célú pénzeszk.átvét állh-on kívülről
Pénzforgalom nélküli bevételek
Bevétel összesen

előirányzat

Kiadás

6 Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok
979 Dologi kiadások
Egyéb folyó kiadások
Támogatásértékű működ.kiadások
94 Működ.célú pe.átad.állh-on kívülre
1079 Kiadás összesen

előirányzat

919
20
140
1079
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13./ Napirendi pont tárgya:

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 24./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3)
bekezdése alapján - a saját bevételei összegét, valamint az
ügyleteiből
eredő
fizetési
adósságot
keletkeztető
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat
mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2012. december 31.
Felelős: polgármester
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Melléklet a 19/2012. (II.15.) számú önkormányzati határozathoz
K I M U T A TÁ S
a saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
összegérő
Ezer Ft

Megnevezés
1.
Helyi adók
Osztalék, koncessziós
díjak
Díjak, pótlékok, bírások
Tárgyi eszközök, immateriális
javak,
vagyoni
értékű jog értékesítése,
Vagyonhasznosításból
Származó bevételek
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalatértékesítésből,
privatizációból származó
bevételek
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek
(01+…+7)
Saját bevételek
(08.sor) 50 %-a
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+ ….+17)
Felvett, átvállalt hitel és
annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön
és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból
eredő fizetési kötelezetts.
Tárgyévben keletkezett,
Ill. kötelező, tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)
Felvett, átvállalt hitel és
Annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból
Eredő fizetési kötelezetts.
Fizetési kötelezettség
Összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09-26)

Sorszám
2.
1

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő
fizetési kötelezettség összegei
2012.
2013.
2014.
2015-2027.
3.
4.
5.
6.
120 000
120 000
120 000
1 300 000

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

7
1 660 000

2
3

64 537
8 500

64 537
8 500

70 000
9 000

910 000
117 000

1 109 074
143 000

4

15 396

15 396

10 000

40 000

80 792

5

0

6

0

7

0

8

208 433

208 433

209 000

2 367 000

2 992 866

9

104 217

104 217

104 500

1 183 500

1 496 433

10

73 012

46 635

43 282

560 311

723 240

11

4 528

4 530

1 177

12 941

23 176

12
13
14
15
16

0
68 484

42 105

42 105

547 370

17

18

700 064
0
0
0
0

0

0

0

0

0

20

0

21
22
23
24
25

0
0
0
0
0

26
73 012

46 635

43 282

560 311

723 240

31 205

57 582

61 218

623 189

773 193

27

61

14./ Napirendi pont tárgya:

Edelény Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 25./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Baricska Jánosné képviselő kérdése, hogy mennyi az az összeg intézményenként,
amivel az önkormányzatnak ki kell egészíteni a normatívát.
Száz Attiláné osztályvezető kettéválasztja azoknak a költségvetési szerveknek a
működését, amelyekhez közvetlenül lehívhatóak állami támogatások. Ilyen a Borsodi
Általános Iskola, a Mátyás Óvoda, Nefelejcs Óvoda és a Szociális Szolgáltató
Központ. A Borsodi Általános Iskolához a normatíván felül 119 millió forintot kell
hozzátenni, ehhez hozzátartozik, hogy idetartozik a konyha és a gazdasági
apparátus is. A Mátyás Óvodához 31,5 millió forintot tesznek hozzá, a Nefelejcs
Óvoda működéséhez 30 millió forintot, a Szociális Szolgáltató Központhoz 32 millió
forintot. A Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum működéséhez 75 millió forintot
kell hozzátenni, tehát az ő tevékenységi körükhöz közvetlenül állami támogatás nem
hívható le. Van egy olyan állami támogatásuk, ami lakosságszámhoz kötött és
tulajdonképpen az igazgatási, a sport, a kulturális tevékenységekre kapják. Ennek az
összege kb. 45 millió forint, tehát többek között egy része a kulturális dolgokat is
finanszírozza ez a normatíva. A hivatal működéséhez sem lehet teljesen lehívni, ez
teljesen új kategória, idáig egybe kellett tervezni a hivatalt és az önkormányzatot,
most került szétválasztásra. Vélhetően a jövőben úgy fog működni, hogy az
önkormányzat kapja meg az állami támogatásokat és a hivatalhoz is ugyan úgy
hozzá kell tenniük a támogatási összeget, mint ahogy eddig hozzá tették a
költségvetést. A polgármesteri hivatal kiadás összesen 402 milliió forint, a bevétele
pedig 58 millió forint, tehát a kettő különbözetét kell hozzátenniük. Jelzi, hogy a
képviselő-testületnek a működésével kapcsolatos kiadásokat is itt kell megtervezni.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a
bizottság véleményét:
Az önkormányzat 2012. évre tervezett költségvetési bevétele 3.473.328 eFt,
költségvetési kiadása 3.517.664 eFt, finanszírozási kiadása 73.012 eFt, a
forráshiánya 117.348-eFt.
A 2012. évi költségvetésről megállapítható, hogy több tekintetben is csökkenést
mutat az előző évekhez viszonyítva. A bevételi főösszeg mintegy 499 millió Ft-tal, a
kiadási főösszeg mintegy 684 millió Ft-tal, tervezett működési forráshiánya185 millió
Ft-tal csökkent a 2011-re tervezetthez képest. Ez a jelentős kiadáscsökkenés a
tavalyi évben egyházi fenntartásba átadott két intézménynek, a működés határait
már súroló, dologi kiadások lefaragásának és a 9/2012.(II.02.) számon hozott,
„Egyes 2012. évi költségvetést megalapozó döntések meghozataláról” tárgyú
határozatnak köszönhető, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó önerő a
Belügyminisztérium támogatásából fedezhető. Bár a költségvetési hiány jelentős
csökkenést mutat az előző évekhez képest, a hiány a bevételi főösszeg 3,4%-a, de a
117.348 eFt kigazdálkodása nagyon nehéz feladat elé állítja az önkormányzatot és
ÖNHIKI-s támogatás nélkül valószínűleg nem valósítható meg. Működési célú
hitelfelvétellel 2012. évtől nem élhetnek, igaz, ezt eddig sem vették igénybe.
Lehetőség a hiány csökkentésére az ÖNHIKI-s pályázatokból és az általános
tartalékból megmaradó összeg.

62

Fokozott figyelemmel kell kísérni a központosított előirányzatokat, hogy
önkormányzat többletforrásokhoz juthasson. A nehéz pénzügyi helyzetben kiemelt
feladat a működőképesség megőrzése 2012. évben is. Ez minden költségvetési
szervtől és minden dolgozótól szigorú gazdálkodási fegyelmet, következetességet,
fokozott figyelmet igényel. Képviselő-testületi döntések meghozatala során ügyelni
kell arra, hogy lehetőség szerint az általános tartalék összege minél kisebb
mértékben kerüljön felhasználásra.
A szakmai igényességgel összeállított 2012. 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 működését, a tervbe vett
beruházási és felújítási feladatok megvalósítását, továbbá az adósságszolgálati
kötelezettség teljesítését.
A költségvetési rendelettervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadása
javasolja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester a javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés d) pontjában, az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján –
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.13. pontjaiban meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.
(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.2. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, és
az önkormányzat által megbízott könyvvizsgáló véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

63

1. A költségvetés bevételei, és kiadásai
1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
a)

3.473.328

eFt költségvetési bevétellel

b)

3.517.664

eFt költségvetési kiadással

c)

73.012

d)

117.348

eFt költségvetési hiánnyal, ebből

e)

117.348

eFt működési hiánnyal

eFt finanszírozási kiadással

állapítja meg.
(2)Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
(4)A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 3.1. melléklet és a 3.2. melléklet részletezi.
2. A költségvetés részletezése
2. § (1) Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a
közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, a 4. melléklet, 5. melléklet,
és a 6. melléklet szerint határozza meg.
beruházások
(2)Az
önkormányzat
költségvetésében
szereplő
beruházásonkénti részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

kiadásainak

(3)A céltartalék célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(4)Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.
(5)Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a 10.
melléklet és 11. melléklet tartalmazzák.
(6)Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(7)Az önkormányzat által folyósított ellátásokra fordítható előirányzatokat a 13. melléklet
szerint hagyja jóvá.
(8)Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 14. melléklet
tartalmazza.
(9)Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet a 15 melléklet szerint fogadja el.
(10) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként egyes szociális feladatok kiegészítő
támogatásait, SZJA-ból átengedett illetve kiegészített összegeket a képviselőtestület a 16. melléklet alapján fogadja el.
(11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató jelleggel a
17. melléklet tartalmazza.
(12) Önkormányzat több éves kihatással járó előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.
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(13) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, 376.274 E Ft
céltartalékot állapít meg.
(14) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten
maximum 2000 eFt erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék felhasználásáról
a polgármester a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.
(15) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület magának tartja fenn.
(16) Az önkormányzat 2012. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem
határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása
3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel
kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának
mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió
forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az
irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által
finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy
ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével –
önkormányzati biztost jelöl ki.
(5) A költségvetési szerv vezetője a 19. mellékletben foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i
állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője
részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület
elrendeli az évközben a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra
történő átcsoportosítását.
(7) Az 1.§ (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése
érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás
benyújtásához szükséges igénybejelentést.
(8) A (7) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény
kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés
alapján.
(9) Egyházak támogatását a képviselő-testület az érintett egyházak igényeinek
figyelembevételével határozatban osztja fel.
4. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok
közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben
módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A
polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a
képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
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(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre,
azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve,
ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem
ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében
szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére
szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem
ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a
polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a féléves
gazdálkodásról szóló tájékoztatás benyújtásával, a költségvetési koncepció
elfogadásával egyidejűleg, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon –
a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási
megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget
von maga után.
4. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
5.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai
felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi
juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek
előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 153/2011.(VIII.23.)
számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban
foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és
gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban
elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési
szerv érdekében használ fel.
(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai
megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok
takarékos felhasználását.
(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a
felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi
előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezeti.
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6.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért
az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető
felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulásával kötött megállapodás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és
a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
5. Záró rendelkezések
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8.§ Hatályát veszti a költségvetés előterjesztésekor és zárszámadásakor kötelezően
beterjesztendő mérlegekről szóló 9/2005. (II.18.) önkormányzati rendelet.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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1. m elléklet a 9/2012. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
Edelény Város Önkorm ányzat 2012. évi költségvetésének m érlege
BEV ÉT EL EK
Cím
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.
10.2.
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.

Bevételi jogcím ek
I. Önkorm .
I. Önkorm ányzat m űködési bevételei
627 070
I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei
522 850
Helyi adók
120 000
Átengedett központi adók
391 850
Birságok, díjak,pótlékok
8 500
Egyéb sajátos bevételek
2 500
I/2. Intézményi működési bevételek
104 220
Árú-, készletértékesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
58 076
Bérleti díj
655
Intézményei ellátási díjak
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevétel
45 489
Működési célú hozam-, kamatbevétel
II. közhatalm i bevételek
8 804
III. Tám ogatások, kiegészítések
666 765
Normatív hozzájárulások
442 906
Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
35 307
Központosított előirányzatok
Kiegészítő támogatás
Egyéb támogatás
188 552
325 246
IV.Tám ogatásértékű bevételek
Működési célú támogatásértékű bevételek
67 145
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól átvatt pénzeszköz
26 489
EU-s támogatás
Egyéb működési célú támogatás
40 656
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
258 101
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
EU-s támogatás
257 301
Egyéb felhalmozási célú támogatás
800
V.Felhalm ozási célú bevételek
90 463
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
15 396
Pénzügyi befektetésből származó bevétel
23 000
Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása
41 537
Felhalmozási ÁFA visszatérülés
10 530
VI. Átvett pénzeszközök
0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
VII. Maradvány felhasználás
435 442
Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
32 369
Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
403 073
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 153 790
VIII. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek bevételei
117 348
Működési célú pénzügyi műveletek
117 348
Előző évi működési célú pénzmaradványból hiány csökkentése
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Egyéb működési célú finanszírozási bevétel
117 348
Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek
0
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból hiány csökkentése
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kapott kölcsön, nyujtott kölcsön visszatérülése
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
2 271 138

2/1 oldal
ezer Ft-ban
II. Önkorm . III-VI.
Hivatal
intézm .
Összesen
8 211
237 883
873 164
0
0
522 850
120 000
391 850
8 500
2 500
8 211
237 883
350 314
0
4 058
9 962
72 096
1 000
27 848
29 503
155 393
155 393
19 745
19 745
1 153
17 881
64 523
2 000
7 054
9 054
8 804
0
0
666 765
442 906
35 307
0
0
188 552
49 932 1 017 954
1 393 132
49 932 1 017 954
1 135 031
1 015 416
1 015 416
45 725
72 214
0
4 207
2 538
47 401
0
0
258 101
0
257 301
800
0
0
90 463
15 396
23 000
41 537
10 530
0
0
0
0
0
0
5 558
441 000
5 558
37 927
403 073
58 143 1 261 395
3 473 328
0
0
117 348
0
0
117 348
0
0
0
117 348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 143 1 261 395
3 590 676
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2/2 oldal

Edelény Város Önkorm ányzat 2012. évi költségvetésének m érlege

ezer Ft-ban

KI A DÁ SOK
Cím
11.
11.1.

Kiadási jogcím ek

Önkormányzat Önkorm. Hivatal Intézmények

I. Működési költségvetés kiadásai

479 372

Személyi juttatások

11.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

11.3.

Dologi kiadások

11.4.

Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata

11.5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Összesen

379 128

1 915 258

2 773 758

235 265

892 025

1 127 290

500

59 393

239 895

299 788

187 579

84 470

783 188

1 055 237

12 748

12 748
150

0

278 545

11.6. Egyéb működési célú kiadások

278 545

11.6.1

272 045

272 045

1 900

1 900

Önkormányzat által folyósított ellátások

0

150

11.6.2. Működési célú pénzmaradvány átadás
11.6.3. Működési célú támogatásértékű kiadás
11.6.4
12.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
II. Felhalm ozási költségvetés kiadásai

12.1.

Beruházási kiadások

12.2.

Felujítások

12.3.

Lakástámogatás

12.4. Egyéb felhalmozási kiadások

0
4 600
321 182

4 600
0

319 582

6 450

327 632

6 450

326 032
0

1 600
0

1 600
0

0

0

12.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

0

12.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

12.4.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

12.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai
13.

III. Tartalékok

13.1.

Általános tartalék

13.2.

Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14.

IV. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek kiadásai

14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

0
416 274

0

0

416 274

40 000

40 000

376 274

376 274

1 216 828

379 128

1 921 708

3 517 664

73 012

0

0

73 012

0

0

0

0

14.1.1. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

0

14.1.2. Likviditási hitelek törlesztése

0

14.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

0

14.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

0

14.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

14.1.6. Egyéb

0

14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

73 012

14.2.1. Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása

68 484

0

0

68 484

4 528

4 528

14.2.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14.2.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

73 012
0

14.2.4. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön

0

14.2.5. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 289 840

379 128

1 921 708

3 590 676

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
15.

Költségv.hiány (költségvetési bevételek-költségvetési kiadások

-44 336

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
16.

Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek egyenlege

44 336

16.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei

117 348

16.1.1

Működési célú pénzügyi műveletek bevételei

117 348

16.1.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei

16.2

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

16.2.1

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásaii

16.2.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadási

0
73 012
0
73 012
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2 m elléklet a 9/2012. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
Edelény Város Önkorm ányzatának 2012. évi költségvetési m érlege
ezer Ft-ban
Bevétel
Bevételi jogcímek
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

Működési bevételek összesen
I. Önkorm ányzat m űködési bevételei
I/1 önkormányzat sajátos működési bevételei
I/2. Intézményi működési bevételek
II. közhatalm i bevételek
III. Tám ogatások, kiegészítések
IV.Tám ogatásértékű bevételek
VI. Átvett pénzeszközök

B.
5.
6.
7.
8.

Felhalm ozási költségvetés bevételei összesen
III. Tám ogatások, kiegészítések
IV.Tám ogatásértékű bevételek
V.Felhalm ozási célú bevételek
VI. Átvett pénzeszközök

C.

Kölcsönök összesen
Kapott kölcsön
Kölcsön visszatérülése

D. Maradvány felhasználás összesen
9.1. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele
9.2. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
10. VIII. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek bevételei
10.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10.2. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei
10.3. Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek bevételei
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
Költségvetési hiány:

Kiadás
Előirányzat

Kiadási jogcímek

2 683 764
873 164
522 850
350 314
8 804
666 765
1 135 031

A.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

348 564 B.
12.
258 101 12.1.
90 463 12.2.
12.3.
12.4.
0 C.

Működési költségvetés kiadásai összesen
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

Felhalm ozási költségvetés kiadásai összesen
II. Felhalm ozási költségvetés kiadásai
Beruházási kiadások
Felujítások
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási kiadások
Kölcsönök összesen
Kölcsönök nyújtása
Kölcsönök törlesztése

441 000 D. III. Tartalékok
37 927 13.1. Általános tartalék
403 073 13.2. Céltartalék
3 473 328 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0 E.
Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen
14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
3 473 328 KIADÁSOK MINÖSSZESEN
117 348 Költségvetési többlet

Előirányzat
2 773 758
1 127 290
299 788
1 055 237
12 748
150
278 545

327 632
327 632
326 032
1 600

0

416 274
40 000
376 274
3 517 664
73 012
73 012
3 590 676
0
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3.1. m elléklet a 9/2012. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
Edelény Város Önkorm ányzatának m űködési célú bevételeinek és kiadásainak m érlege
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
Bevételi jogcímek
Költségvetési bevételek összesen
Önkormányzatok működési bevételei
Közhatalmi bevételek
Támogatások, kiegészítések
Támogatásértékű bevételek
EU támogatás
Működési célú pénzeszköz átvétel
Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen
Előző évi működési célú pénzmaradványból hiány csökkentése
Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Hitelek felvétele
Egyéb működési célú finanszírozási bevétel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
15. Költségvetési hiány:

2012. évi előirányzat
2 721 691
873 164
8 804
666 765
1 135 031

KIADÁS
Kiadási jogcímek
Költségvetési kiadások összesen
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások
Tartalékok

37 927
0 Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen
Likviditási hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Egyéb
2 721 691 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
117 348 Költségvetési többlet:

3.2. m elléklet a 9/2012. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
Edelény Város Önkorm ányzatának felhalm ozási célú bevételeinek és kiadásainak m érlege
Bevételi jogcímek
2012. évi előirányzat
Kiadási jogcímek
1.
751 637 Költségvetési kiadások összesen
Költségvetési bevételek összesen
2.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
15 396 Beruházási kiadások
3.
Vagyoni értékű értékesítése, hasznosítása
41 537 Felujítások
4.
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
23 000 Lakástámogatás
5.
Központi költségvetési támogatás
Egyéb felhalmozási kiadások
6.
EU támogatás
257 301 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata
7.
Támogatásértékű bevételek
800 Tartalékok
8.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
9.
Fejlesztési ÁFA visszatérülése
10 530
10. Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
403 073
11. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen
0 Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen
12. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradványból hiány csökkentése
Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása
13. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14. Rövid lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16. Kapott kölcsön, nyujtott kölcsön visszatérülése
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
17. Egyéb felhalmozási célú finanszírozási bevétel
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
751 637 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

2012. évi előirányzat
2 839 039
1 127 290
299 788
1 055 237
150
278 545
78 029
0

2 839 039
0

2012. évi előirányzat
678 625
326 032
1 600
12 748
338 245

73 012
68 484
4 528

751 637
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4. m elléklet a 9/2012. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
Edelény Város Önkorm ányzat intézm ényeinek 2012. évi költségvetésének m érlege
B EV ÉT EL EK

Cím
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
6.

7.

Bevételi jogcím ek
I/2. Intézm ényi m űködési bevételek
Árú-, készletértékesítés
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
Bérleti díj
Intézményei ellátási díjak
Alkalmazottak térítése
ÁFA bevétel
Működési célú hozam-, kamatbevétel
IV.Tám ogatásértékű bevételek
Működési célú támogatásértékű bevételek
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
Többcélú kistérségi társulástól átvatt pénzeszköz
EU-s támogatás
Egyéb működési célú támogatás
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
EU-s támogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatás
V.Felhalm ozási célú bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetésből származó bevétel
Üzemeltetésből származó bevétel
VI. Átvett pénzeszközök
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
VII. Maradvány felhasználás
Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele
Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele
Intézm ény költségvetési bevételei összesen
Önkorm ányzati tám ogatás

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

II. Önkorm .
Hivatal
8 211
4 058
1 000

1 153
2 000
49 932
49 932

III.1.
Borsodi
Ált.Isk.
43 877

100
28 700
5 770
9 307
1 801
1 801

45 725
4 207
0

1 801
0

0

0

0

0

0

0

58 143
320 985

45 678
245 187

379 128

290 865

2/1 oldal
ezer Ft-ban

III. Borsodi
IV.
Művelődési
III.2.
III.3.
Általános Szociális
Központ,
VI. Koch Intézm ényi
Mátyás
Nefelejcs
Iskola
Szolgáltató Könyvtár,
Róbert
kiadások
Óvoda
Óvoda
összesen Központ
Múzeum
Kórház
összesen
2 593
60
46 530
111 220
6 000
74 133
246 094
0
0
3 612
4 600
1 750
0
14 020
60
800
26 888
160
28 848
589
100 951
25 153
29 289
155 393
1 452
3 223
9 300
7 222
19 745
552
3 380
600
4 042
9 859
19 034
54
7 000
0
9 054
0
0
1 801
338
399 1 015 416
1 067 886
0
0
1 801
338
399 1 015 416
1 067 886
1 015 416
0
1 015 416
0
45 725
0
0
338
399
1 801
6 745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 558
0
5 558
5 558
0
5 558
0
0
2 593
60
48 331
111 558
11 957 1 089 549
1 319 538
119 447
68 494
433 128
157 808
69 377
0
981 298
122 040

68 554

481 459

269 366

81 334

1 089 549

2 300 836
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2/2 oldal

Edelény Város Önkorm ányzat intézm ényeinek 2012. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

KI A DÁ SOK

Cím
1.
1.1.

Kiadási jogcím ek

II. Önkorm.
Hivatal

III.1.
Borsodi
Ált.Isk.

III.2.
Mátyás
Óvoda

III.3.
Nefelejcs
Óvoda

V.
Művelődési
III. Borsodi
IV.
Központ,
VI. Koch
Általános Szociális
Róbert
Iskola
Szolgáltató Könyvtár,
Múzeum
Kórház
összesen Központ

Intézm ényi
kiadások
összesen

I. Működési költségvetés kiadásai

379 128

290 615

122 040

68 554

481 209

264 366

80 134 1 089 549

2 294 386

Személyi juttatások

235 265

150 819

77 954

45 742

274 515

135 334

34 823

1 127 290

447 353

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

59 393

39 298

20 482

11 910

71 690

36 497

9 423

122 285

299 288

1.3.

Dologi kiadások

84 470

100 498

23 604

10 902

135 004

92 385

35 888

519 911

867 658

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

150

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

150
0

1.5.1 Önkormányzat által folyósított ellátások

0

0

1.5.2. Működési célú pénzmaradvány átadás

0

0

1.5.3. Működési célú támogatásértékű kiadás

0

0

1.5.4 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

2.

II. Felhalm ozási költségvetés kiadásai

2.1.

Beruházási kiadások

2.2.

Felujítások

2.4.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

250

0

0

250

0

250

5 000

1 200

250

5 000

1 200

0

6 450

0
0

0

0

0

0

6 450
0

0

0

0

0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

0

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

0

2.4.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0
379 128

290 865

122 040

68 554

481 459

0
269 366

81 334 1 089 549

2 300 836
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5. m elléklet a 9/2012. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban
Cí
m

Kiadási jogcímek

1. I. Működési költségvetés kiadásai

Tovább
száml.
Képviselő Kistérségi Állom.Önkorm. testület
Hivatal ba nem Közfoglal Vásárolt száml. Pénzügyi szellemi
Hivatal
kiadásai működ. tartozók koztatás közszolg. szolg. szolg.kiad tevék.
28 716

45 724

6 845

4 462

21 408

36 477

5 390

3 931

235 265

1.2. Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó

42 676

5 780

8 951

1 455

531

59 393

1.3. Dologi kiadások

47 799

1 528

296

3 098

4 150

4 150

3 002

3 002

6 470

kiadás
összesen

168 059

4 544

3 098

ÁFA
kiadás

258 534

1.1. Személyi juttatások

4 544

Adók,
díjak

6 470

13 583

13583

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások

379 128

84 470
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1 Önkormányzat által folyósított ellátások

0

1.5.2. Működési célú pénzmaradvány átadás

0

1.5.3. Működési célú támogatásértékű kiadás

0

1.5.4 Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre

0

2. II. Felhalm ozási költségvetés kiadásai
2.1. Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2. Felujítások
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások

0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

0

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

0

2.4.3. Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre

0

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0
258 534

28 716

45 724

6 845

4 462

4 544

3 098

4 150

3 002

6 470

13 583

379 128
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6. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatal
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Borsodi Általános Iskola összesen
Borsodi Általános Iskola
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Nefelejcs Óvoda
Összesen

Engedélyezett
létszám
fő
60
13
70
16
224
135
75
39
21
518

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatal
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Borsodi Általános Iskola összesen
Borsodi Általános Iskola
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Nefelejcs Óvoda
Összesen

Engedélyezett létszám (fő)
4 órás
6 órás
8 órás
3
2
2
1
1
0

0

0

4

2

3
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7. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
Beruházási feladat
Önk ormányzat
1.
Tájház bővítése, felujítása
2.
Nefelejcs Óvoda fejlesztése
3.
Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése
4.
ÉMÁSZ oszlop áthelyezése
5.
Buszfordulóhoz terület vásárlás
Szociális Szolgáltató Központ
1.
Szociális Szolgáltató Központ fejlesztése TIOP-3.4.2-11/1

ezer Ft-ban
előirányzat
69 646
102 325
146 524
587
500
5 000

Borsodi Általános Isk ola
1.
Számítástechnikai eszköz
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1.
Gépkocsi vásárlás
Beruházási kiadások összesen

250

1 200
326 032

8. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
Megnevezés
1.
Államkötvény 2007-2010.évi
2.
Kötvénykibocsátás maradványa
3.
Funkcióbővítő települési rehabilitáció pályázathoz önerő
4.
Edelény árvízi védekezéshez vízgazd.beruházás (Mo-Szlovák) önerő
5.
I. Iskola korszerűsítés (2010.évi CLXIX.tv.14pont)
Intézmények informatikai infrastrukt.fejl.a közoktatásban TIOP-1.1.1.16.
11/1 önerő
7.
Árvízkárosultak részére megállapított adomány maradványa
8.
Hátrányos helyzetű önkormányzatok 2011.évi támogatás maradványa
9.
2012. évi talajterhelési díj
Összesen

ezer Ft-ban
Előirányzat
150 120
30 030
126 931
26 000
2 998
2
1
29
7

166
952
077
000

376 274

9. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
Megnevezés
I/1. Bursa támogatás
I/2. EVSE támogatás
I/3. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás
I/4. EVTTE támogatás
I/5. Egyházak támogatása
I/6. Polgárőrség támogatása
I/7. Rendőrség támogatása
I/8. Máltai Szeretetszolgálat támogatása
Összesen

ezer Ft-ban
Előirányzat
1 900
800
3 000
100
200
200
200
100
6 500
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10. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
ezer Ft-ban
Sorszám

Bevételi jogcímek

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

2012. évi előirányzat
120000

3.

Díjak, pótlékok, birságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel,

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

64537
8500

Saját bevételek összesen

15396

208433

11. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei
ezer Ft-ban
Sorszám

Megnevezés

2012. évi előirányzat

1.

Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel)

3352

2.

Művelődési Ház rekonstrukciós hitel

1176

3.

Kibocsátott kötvény

68484

4.
5.
Összes kötelezettség

73012
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12. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások , k öltségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások , k öltségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány)
Források összesen
Kiadások , k öltségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások ÁFÁ-val
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen
Források összesen
Kiadás összesen

ezer Ft-ban
Borsodi Tájház felujítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023
2012. előtti
kifizetés és
2012. utáni
forrása
2012.
kifizetés
Összesen
-8751
19400
10649
0
10498
49846
60344
0
0
1747
69246
0
70993
472
1275

1747

528
8475
37993
22250
69246

0

1000
9750
37993
22250
70993

Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003
2012. előtti
kifizetés és
2012. utáni
forrása
2012.
kifizetés
Összesen
-28833
36182
7349
0
29309
110342
139651
0
0
476
146524
0
147000

476

476

8477
137323
724
146524

0

0
8953
137323
724
147000

Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017
2012. előtti
kifizetés és
2012. utáni
forrása
2012.
kifizetés
Összesen
83
5149
5232
0
2299
97113
99412
0
0
2382
102262
0
104644
698
1684

1395
3138
97729

2382

102262

0

2093
4822
97729
0
104644

4605
4605

318032
318032

0
0

322637
322637
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13. m elléklet a 9/2012. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez
Önkorm ányzatok által folyósított ellátások
ezer Ft-ban

Ellátási form a m egnevezése
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.b)-c) pontok szerint

Ellátás összesen
30 240

Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.d) pont szerint
Rendszeres szociális segély Szt.37.§ (1) bek.a) pont szerint
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás a Szt.35.§ (1) bek.szerint
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek

9 936
136 800
3 614

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont
2012.I.1.előtt megállapított, legkésőbb 2012. Március 31-ig folyósított helyi
lakásfenntartási támogatás a Szt. 2011. XII. 31-ig hatályos 38.§ (1) bek. C) pontja
szerint

24 000

Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek

23 010

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B.§.
Átmeneti segély Szt.45.§.
Temetési segély Szt.46.§.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása
(Gyvt.20/A.§)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
pótléka (Gyvt.20/B.§)
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §

75
1 274
16 400
1 000
10 220
301
500

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§

7 000

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyerm ekvédelm i ellátások
összesen

2 000
266 370

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

2 600

Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont
Köztemetés Szt.48.§
Közgyógyellátás Szt.49.§
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek.

700
1 325
1 050

Étkezés Szt.62.§.
Házi segítségnyujtás Szt.63.§.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.
Term észetben nyujtott szociális ellátások összesen
Önkorm ányzat által folyósított szociális, gyerm ekvédelm i ellátások
összesen

5 675
272 045

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások
alapján) adott pénzügyi ellátás
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások
alapján) adott természetbeni ellátás
Önkorm ányzatok által folyósított ellátások összesen

272 045

Ápolási díj után fiz.21 %
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1)bek 21 %(december havi kifizetés után)
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.40.§.(1)bek. 21% (dec.havi kifizetés után)
Járulék összesen
Együtt

458
42
500
272 545
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14. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése

ezer Ft-ban
Közvetett támogatás
tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének összege
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telek adó
- vállalk ozások k ommunális adója
- magánszemélyek k ommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózk odás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevék enység
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék . után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telek adó
- vállalk ozások k ommunális adója
- magánszemélyek k ommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózk odás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevék enység
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék . után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN

100

100

100
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15. m elléklet a 9/2012. (.II.16.) önkorm ányzati rendelethez

12. m elléklet
Edelény Város Önkorm ányzata

2012. évi előirányzat felhasználási ütem terve (tájékoztató tábla)
ezer Ft-ban
Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen

Bevételek
Önkorm.működ.bevételei
Közhatalmi bevételek

62 700

62 700

142 700

62 700

62 700

62 700

62 700

62 700

102 700

62 700

62 700

63 464

873 164

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

664

8 804

Támogatások, kiegészítések

53 054

51 560

50 500

51 854

50 500

50 500

50 500

50 500

50 500

70 500

50 500

86 297

666 765

Támogatásértékű bevételek

116 000

116 000

116 000

116 000

117 060

116 000

116 000

117 060

116 000

116 000

116 000

115 012

1 393 132

12 500

45 396

0

90 463

Felhalmozási célú bevételek

32 567

Átvett pénzeszközök

0

Maradvány felhesználása
Költségvet.bev.összesen

23 000
232 494

231 000

Finanszírozási célú bevételek
Bevételek összesen

309 940

231 294

254 000

242 440

75 552

25 000

29 000

300 336

260 000

269 940

83 000

79 000

202 000

441 000

332 940

341 507

467 437

3 473 328

41 796

0

117 348

232 494

231 000

385 492

231 294

254 000

242 440

342 132

260 000

269 940

332 940

341 507

467 437

3 590 676

231 000

231 000

231 000

231 000

231 000

231 000

231 000

231 000

231 000

231 000

231 000

232 758

2 773 758

25 000

29 000

83 000

79 000

87 182

327 632

256 000

260 000

231 000

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai
Felhalmozási költségv.kiad.

1 200

250

Tartalékok
Költségvetési kiadás összesen
Finanszírozási célú kiadások

23 000

120 000
232 200

231 000

351 250

294

117 886
231 000

254 000

231 000

431 886

178 388

416 274

310 000

498 328

3 517 664

34 242

294

1 676

294

34 242

294

1 676

73 012

Kiadás összesen

232 494

231 000

385 492

231 294

254 000

232 676

256 294

260 000

265 242

432 180

310 000

500 004

3 590 676

Bevétel összesen

232 494

231 000

385 492

231 294

254 000

242 440

342 132

260 000

269 940

332 940

341 507

467 437

3 590 676

Kiadás összesen

232 494

231 000

385 492

231 294

254 000

232 676

256 294

260 000

265 242

432 180

310 000

500 004

3 590 676

Havi előirányzat eltérés

0

0

0

0

0

9 764

85 838

0

4 698

-99 240

31 507

-32 567

0

Halm ozott előirányzat elt.

0

0

0

0

0

9 764

95 602

95 602

100 300

1 060

32 567

0

0

81

16. m elléklet a 9/2012. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez

2/1. oldal

Tájékoztató tábla
a 2012. évi norm atív, norm atív kötött felhasználású tám ogatásokról
Normatíva
Norm.állami hozzájárulás (FtNormatíva megnevezése
összege
mutató
ban)
Tel.önk.üzemelt., igazg.sport, kult.felad.
4 074
10 507
42 805 518
Körzeti igazgatási feladatok alaphozzájárulás
3 000 000
1
3 000 000
okmányirodák műk-hez ügyiratszám al.
276
15 941
4 399 716
gyámügyi igazgatási feladatokhoz
28 600
498
14 242 800
Építésügyi igazgatási feladatok térs.norm.hj.
56
27 608
1 546 048
kiegészítő hozzájárulás építésügyi ig.felad.
7 729
498
3 849 042
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
2 612
229
598 148
Pénzbeni szociális juttatások
9 294
10 507
97 647 687
Családsegítés
1 975 000
3
5 508 275
Gyermekjóléti szolgálat
1 975 000
2
4 856 525
Szociális étkezés
55 360
133
7 362 880
Házi segítségnyujtás
166 080
25
4 152 000
Időskorúak nappali int.ell.
88 580
6
531 480
Demens betegek bentlakásos int.ell.
710 650
22
15 634 300
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
635 650
100
63 565 000
Gyerm. napközbeni ellát.(bölcsödei ellátás)
494 100
10
4 941 000
Óvodai nevelés az 1-3 nevelési évben
2 350 000
416
52 796 667
Óvodai nevelés az 1-3 nevelési évben
2 350 000
412
26 163 333
Iskolai oktatás az 1.évfolyamon
2 350 000
44
3 916 667
Iskolai oktatás az 2.évfolyamon
2 350 000
30
2 663 333
Iskolai oktatás az 3. évfolyamon
2 350 000
48
4 386 667
Iskolai oktatás az 4.évf.+fejl.isk.tanuló
2 350 000
38
3 916 667
Iskolai oktatás az 5. évfolyamon
2 350 000
45
4 700 000
Iskolai oktatás az 6. évfolyamon
2 350 000
52
5 483 333
Iskolai oktatás az 7. évfolyamon
2 350 000
63
7 520 000
Iskolai oktatás az 8. évfolyamon
2 350 000
45
5 483 333
Iskolai oktatás az 1.évfolyamon
2 350 000
44
1 958 333
Iskolai oktatás az 2.évfolyamon
2 350 000
44
1 958 333
Iskolai oktatás az 3. évfolyamon
2 350 000
30
1 331 667
Iskolai oktatás az 4.évf.+fejl.isk.tanuló
2 350 000
48
2 506 667
Iskolai oktatás az 5. évfolyamon
2 350 000
38
2 036 667
Iskolai oktatás az 6. évfolyamon
2 350 000
45
2 350 000
Iskolai oktatás az 7. évfolyamon
2 350 000
52
3 133 333
Iskolai oktatás az 8. évfolyamon
2 350 000
63
3 760 000
Napközis fogl.1-4 évf.
2 350 000
0
Napközis fogl.,tanszobai fogl.5-8 évf.
2 350 000
68
626 667
1-4 évf.iskolaothonos oktatás
2 350 000
118
2 350 000
Napközis fogl.1-4 évf.
2 350 000
0
Napközis fogl.,tanszobai fogl.5-8 évf.
2 350 000
68
313 333
1-4 évf.iskolaothonos oktatás
2 350 000
139
1 410 000
Sni.magántanuló,v.orv.igaz.ált.isk.
224 000
1
149 333
Sni.magántanuló,v.orv.igaz.ált.isk.
224 000
1
74 667
Sni.testi,érzsz,.súlyos,ks.ért.fogy,aut.ált.i.
358 400
1
238 933
Sni.testi,érzsz,.súlyos,ks.ért.fogy,aut.ált.i.
358 400
1
119 467
Sni.beszédf.,enyh.ért.fogy.ált.i
179 200
16
1 911 467
Sni.beszédf.,enyh.ért.fogy.ált.i
179 200
15
896 000
Sni.megism.f.vagy vis.fejl.rendell.
156 800
2
209 067
Sni.megism.f.vagy vis.fejl.rendell.
156 800
2
104 533
Roma kisebb.oktatás m.ny.óvodás (létsz/2)
40 000
208
5 546 667
Roma kisebb.oktatás m.ny.ált.isk.(létsz/2)
40 000
182
4 853 333
Roma kisebb.oktatás m.ny.óvodás(létsz/2)
40 000
206
2 746 667
Roma kisebb.oktatás m.ny.ált.isk.(létsz/2)
40 000
182
2 426 667
Intézményi társulás óvod. járó
32 000
71
1 514 667
Intézményi társulás isk.járó 1-4 évf.
32 000
90
1 920 000
Intézményi társulás isk.járó 5-8 évf.
32 000
96
2 048 000
Intézményi társulás óvod. járó
32 000
71
757 333
Intézményi társulás isk.járó 1-4 évf.
32 000
90
960 000
Intézményi társulás isk.járó 5-8 évf.
32 000
96
1 024 000
2012. évi normatív állami hj.összesen
442 906 220
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2/2. oldal
Közoktatási célú, kötött felhasználású támogatások
Pedagógus továbbképzés

6 300

71

298 200

Pedagógus továbbképzés

6 300

71

149 100

Osztályfőnöki pótl.

26 000

22

381 333

Osztályfőnöki pótl.

26 000

22

190 667

gyógyped.pótlék

65 000

3

130 000

gyógyped.pótlék

65 000

3

65 000

Kedvezm.étkezés óvodában(r.gyv.k.)

68 000

158

10 744 000

Kedvezm.étk. óvodában(hárm,v,több gy)

68 000

29

1 972 000

Kedvezm.étk.óvodában(tartósan bet.fogy)

68 000

13

884 000

Kedvez.étkezés ált.isk.(r.gyv.kedv)

68 000

231

15 708 000

Kedvez.étk.ált.isk.(három v.több.gy.cs)

68 000

3

204 000

Kedvez.étk.ált.isk.(tartósan beteg,v.fogy.)

68 000

2

136 000

Tanulók ingyenes tankönyvellát.

12 000

305

3 660 000

Szakmai tanügyigazgarási , inform.felad.

1 750

365

425 833

Szakmai tanügyigazgarási , inform.felad.

1 750

364

kötött támog.összesen

212 333
35 160 467

Egyes szociális feladatok kiegészítő tám ogatása
Egyes jövedelempótló támog- kiegészítése
Szociális továbbképzés, szakvizsga
Gyerm.napk.ellát.(bölcsödei ellátás)ingy.étk.

188 552 273
1 640

48

68 000

1

78 720
68 000

Egyes szociális feladatok kiegészítő tám .össz.

188 698 993

2012. évi tám ogatás összesen

666 765 680

SZJA-ból átengedett 8 %
SZJA-ból kiegészítés Jöv.differenciálódás m iatt
KÖLTSÉGVETÉSI KAPCSOLATOKBÓL FORRÁS ÖSSZESEN

70 629 840
270 219 808
1 007 615 328
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17. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban
ezer Ft-ban
Sorszám
Hitel jellege
1.
Működési célú

2.

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

Felvétel éve Lejárat éve

2003
2006
2007

2013
2025
2027

2012.

Hitelállomány január 1-jén
2013.
2014.

2015.

6706
16471
673685

3354
15294
631580

14118
589475

12941
547370

696862

650228

603593

560311
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18. melléklet a 9/2012. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
Több éves kihatással járó döntésekről

Megnevezés
Hitel törlesztés
Kötvénybeváltás kiadásai
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… beruházás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
………..…………… felújítás
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség
……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen

2013. év
4 531
42 105

2014. év
1 176
42 105

2015. év
1 176
42 105

2016. év
1 177
42 105

46 636

43 281

43 281

43 282

2017. év
2017. év után
1 176
9 412
42 105
421 055

43 281

430 467

Ezer Ft-ban
Összesen
18 648
631 580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650 228
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19. m elléklet a 9/2012. (II.16.) önkorm ányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elism ert tartozásállom ányról

Költségvetési szerv neve:

……………………………………….

Költségvetési szerv számlaszáma:

……………………………………….

Éves eredeti előirányzat:

………….

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

…………… Ft

sorszám Tartozásállomány megnevezése
1.
2.

Állammal szembeni tartozások
Központi költségvetéssel szemben fennálló
tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.
5.

TB alapokkal szembeni tartozás
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik
felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30 nap
alatti
állomány

ezer Ft

30-60 nap 60 napon
közötti
túli
Átállomány
állomány ütemezett Összesen

Edelény, 2012. …………………….hó ………nap

………………………………..
költségvetési szerv vezetője
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15./ Napirendi pont tárgya:

Bizottságok 2012. évi munkatervének ismertetéséről.
Előadó: bizottság elnökei
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnökei ismertették a bizottságok
2012. évi munkatervét, melyet a bizottságok jóváhagytak, valamennyi munkaterv a
képviselő-testület munkatervére épül.
16./ Napirendi pont tárgya:

Edelény város módosított Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának
elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 26./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény város módosított Hosszútávú Településfejlesztési
Koncepciójának elfogadás
Edelény város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
”Edelény
város
módosított
Hosszútávú Településfejlesztési Koncepcióját elfogadja.
Edelény város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciója jelen
határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI
ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT
Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52.
Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2
Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476
Mobil.06/70/530-6676
E-mail: provincia@chello.hu
Web: www.provinciaterv.hu

EDELÉNY
VÁROS

MÓDOSÍTOTT
HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓJA

88

TARTALOMJEGYZÉK

I.HELYZETELEMZÉS, AZ ADOTTSÁGOK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
1.)A város elhelyezkedése
2.) A település történetének rövid bemutatása
3.)Társadalmi jellemzők kistérségi szinten
4.)Gazdaság
5.)Települési értékek, sajátos vonzerők a városban
a.)Műemlékek
b.)Szőlőhegyek
c.)Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
6.)Önkormányzat
7.)Intézményi infrastruktúra
7.1.)Oktatás és nevelés
a.)Középfokú oktatási intézmények
b.)Általános iskolák
c.)Óvodák és bölcsőde
7.2.) Kulturális élet
a.)Művelődési központ
b.)Borsodi Tájház
7.3.)Egyházak
7.4.)Sportélet
7.5.)Egészségügyi ellátás szintjei
7.6.)Intézményi szociális ellátás
a.) Időskorúak Szociális Otthona
b.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
7.7.) Temetők
8.)Műszaki infrastruktúra
8.1.) Közúthálózat-fejlesztés, járdaépítés
8.2.) Közműfejlesztés
a.) Ivóvíz
b.)Szennyvíz
c. )Csapadékvíz-elvezetés, árvédelem
d.)Áramszolgáltatás
e.)Környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás
f.)Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások
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II.TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÁZLAT
A TELEPÜLÉSRENDEZÉST MEGALAPOZÓ KONCEPCIÓ ÖSSZEFOGLALÁSA
1./ A településfejlesztési koncepció irányelvei

2.)A település szempontjából meghatározó fejlesztési tervek, belső környezet
a.)Az országos területfejlesztési koncepció
b.)Országos Területrendezési Terv
c.)A Új Magyarország Fejlesztési Terv
d.)Az Észak-magyarországi Regionális Területfejlesztési Koncepció
e.)Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója
f.)Környezetvédelemi és természetvédelmi programok
h.)A vízgazdálkodást érintő programok
3.)Külső környezet
4.)A forrástérkép legfontosabb elemeinek összefoglalása
5.)SWOT analízis
6.) A fejlődés lehetséges irányai:
7.) Jövőkép

8.)A célhoz vezető út
9.)Elvek
10.) Konkrét rendezési programok:

III.)
TELEPÜLÉSSZERKEZET
JAVASLATA

ÉS

TERÜLETFELHASZNÁLÁS

1.)Változások az előző tervhez képest
2.) Infrastruktúra
3.)Természetes és épített környezet védelme
4.)Településközi együttműködés
5.)Kitörési pontok
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I.HELYZETELEMZÉS, AZ ADOTTSÁGOK RÖVID
ÖSSZEFOGLALÁSA

91

Bevezető
A településfejlesztési koncepció legfontosabb feladata a település fejlődése terén kívánatos
célok számbavétele, a város társadalma számára vonzó, közmegegyezésen alapuló, erre
számot tartó reális célkitűzések összegyűjtése.
A reális koncepció csakis egy széleskörű, a település minden paraméterét felmérő, számba
vevő előzetes helyzetfelmérésen, ezen alapuló következetes diagnózison alapulhat.

A jövőkép tényleges alakítója a település társadalma, a közösségi tervezés minden
települési résztvevője. Éppen ezért a képviselő testület az előzőeken túlmenően az
érintett államigazgatási szervektől és a város intézményeitől, beérkezett különböző
észrevételekkel és javaslatokkal, továbbá a lakosság véleményének ismerete alapján
a tervezők által összeállított, a korábbi településfejlesztési koncepciót a
következőkkel kiegészíti:

1.)A város elhelyezkedése
EDELÉNY VÁROS a Bódva folyó hirtelen kiszélesedő völgyében, Miskolctól 25 kilométerre
helyezkedik el. A város közúton és vasúton egyaránt jól megközelíthető .A térség
kereskedelmi és szellemi-kulturális központja, lakosainak száma közel 11 ezer. A város
három község összevonása révén keletkezett. 1950-ben a megye névadó települését,
Borsodot, majd 1963-ban Finkét csatolják Edelényhez: 1986-ban kapja városi rangját.
A Bódva nagyon szép "völgyi folyosója" a régi időkben a hadak útja, békés időben
kereskedelmi út volt. A Bódva szurdokában Borsod vára állt őrséget az ősi időkben, Edelény
a Bódva hídjai felett rendelkezett, de első okleveles említése csak 1299-ben történik.
A város gazdasági szerkezetét hosszú évtizedeken át a szénbányászat és a mezőgazdaság
határozta meg. A bányákat azonban 1995 augusztusában bezárták, a nagyüzemi termelés
helyett mezőgazdaságára a saját célra termelő szőlő- és gyümölcstermesztés a jellemző.
Az Aggteleki Nemzeti Park világhíres barlangjaihoz a városon keresztül vezet a főútvonal. A
városkörnyékhez tartozik a szelíd lankák között keletre megbúvó, aprófalvas Cserehát,
hamisítatlan falusi hangulatával: nyugaton a ma még kevésbé ismert romantikus Galyaság.
Szlovákia felé a tornanádaskai és az aggteleki határátkelő biztosítja a forgalmat.
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Statisztikai adatok (2010. december KSH)
Népesség:

10 212 fő

Terület:

56,84 km2

Lakások:

3567 körül

Mezőgazdasági őstermelő:

közel 700 fő

Gazdasági társaságok száma:

280 felett

Vezetékes ivóvízzel ellátottság:

100%

Szennyvízhálózatba bekötött lakások:

94%

Kábeltelevíziós hálózatra csatlakozott:

72%

Aszfaltburkolattal ellátott belterületi utak:

84%

Vezetékes gázszolgáltatás:

74%

2.) A település történetének rövid bemutatása:
Edelény a Bódva-völgy kapuja, a térség gazdasági és kulturális központja. A 11 ezer
körüli lakost számláló kisváros mai közigazgatási területét három település alkotja: a
névadó Edelény, az 1950-ben hozzácsatolt Borsod és az 1963-ban csatlakozott
Finke.
Történelme szinte egyidős az emberiség történelmével, az ember megjelenésével,
hisz már az alsó-paleolitikum időszakából (2,5 millió évtől 130 ezer évig) találtak
úgynevezett "kavicsiparhoz" tartozó eszközöket a Kisakácosban, melynek korát 400200 ezer év körül valószínűsítik.
Az újkőkor (neolitikum) (i.e. 5200 - i.e. 2500) embere településének nyomát több
helyen is megtalálták a város területén. Legjelentősebb az alföldi vonaldíszes
kerámia kultúrájához tartozó bükki kultúra népének leletanyaga, melyet a
derékegyházi dombon tártak fel. Találtak leleteket a bronzkorból, a vaskorból,
valamint a kelták, a gepidák, a hunok és az avarok idejéből is.
A honfoglalás és az államalapítás legreprezentánsabb leletei a borsodi földváron
kerültek elő, de több helyen is találtak szórványleleteket a város területéről.
Edelény első okleveles említése 1299-ből származik, de Borsod már 1108-ban
szerepel oklevélben. Az elmúlt századokban sok gazdája volt a településnek, akik
közül a legjelentősebbek mindenképp említésre méltók: Bebek család (XV. sz.),
Szapolyai János (XVI. sz.), 1566-tól I. Miksa (1564 - 1570) király birtoka, 1603-tól a
Rákóczi családé, 1727-től L'Hullier János Ferenc és örökösei is birtokosok, 1820-tól
a Coburgok.
A török megszállás alatt többször hódoltsági terület, és mint ilyen elnéptelenedik, de
mindig újratelepül.

Edelény és a hozzácsatolt települések fő megélhetési forrása a mezőgazdaság volt a
középkorban és a feudalizmus időszakában. A mezőgazdasági munkásság
különböző rétegei (cselédség, idénymunkásság) és rétegeinek egyes csoportjai
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(béresek, kocsisok, szolgák, pásztorok, uradalmi iparosok stb.) már a feudalizmus
korában jelen vannak Edelényben, s az úrbéres jobbágyokkal és zsellérekkel
párhuzamosan kiveszik részüket a termelésből. A mezőgazdaságán kívül
gazdaságában jelentős szerepet játszott a hídvám és az első ízben 1564-ben
említett, az uradalomhoz tartozó öt kerékre járó vízimalom, melyet sajnos az 1970-es
években lebontottak. Borsodon is működött vízimalom.
Az első komolyabb gazdasági változás 1838-ban történt, amikor a Coburgok
cukorgyárat létesítettek. Az építéshez a téglát a Nagyvölgyben létesített téglagyárból
biztosították. A gőzgépek fűtéséhez pedig a fa mellett helyben bányászott
barnaszenet használtak.
Az újabb gazdasági fellendülést a XIX. század végi és a XX. század eleji
iparfejlesztés jelentette, melynek köszönhetően a vállalkozók közül egyre többen
igyekeztek megszerezni az edelényi szénterület bányászati jogát.
A XX. század elején a valamivel több mint 2000 lakosú Edelényben (Borsod 506,
Finke 724 lakosú ekkor) a bányászat mellett a kisipar és a mezőgazdaság volt
meghatározója a gazdaságnak.
A háborúk Edelény lakosságát is súlyosan érintették. Az 1945 utáni államosítás új
gazdasági szerkezetet alakított ki. A nagyüzemi bányászkodás és a nagyüzemi
mezőgazdaság volt jellemző. Az 1990-évi rendszerváltozást követően bezárt a
bánya, felszámolták a termelőszövetkezetet, ami nagyarányú munkanélküliséghez
vezetett. A nehéz gazdasági helyzetből a vállalkozások és néhány gazdasági
társulás igyekszik megszabadítani a várost.
Az infrastruktúra száz százalékos. Tiszta, rendezett a város, intézményeinek
felújítása megkezdődött, illetve részben befejeződött.
A város szerepe térségi szinten is jelentős, mert alap és középfokú ellátásban
jelentős vonzáskörzettel rendelkezik. Statisztikai kistérségi központ, vagyis az
edelényi kistérség többcélú társulásának központja is a városban található. A
kistérséghez 46 település tartozik. A kistérségben igen magas részarányt képeznek a
halmozottan hátrányos helyzetű kis községek, ezért a városnak a közszolgáltatások
ellátásának területén nagy feladatai vannak.
3.)Társadalmi jellemzők kistérségi szinten
Ebben a térségben nagyon magas a tartósan munkanélküliek aránya. Nehezíti a
tartós munkanélküliség és az abból adódó problémák megoldását, hogy a regisztrált,
és még inkább a már a regisztrációban sem szereplő munkanélküliek nagy része
roma származású. Számukra az erős közösségi – nagycsaládi kötődéseik miatt még
nehezebb egyéni kiutat találni. A problémát súlyosbítja, hogy munkanélküliek
többsége kifejezetten alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik.

Miközben a munkanélküliség extrémen magas, más területeken egyfajta
munkaerőhiányról beszélhetünk a térségben. Azon területekre igaz ez, amelyek
magasabban képzett, esetleg speciális szakembereket igényelnek. Az alacsony
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iskolai végzettség következtében már máshol kevésbé különösnek számító
feladatokra sem lehet helyben szakembert találni. A helyi gazdaság a még
dolgozóknak sem biztosít magas jövedelmeket. Az 1 főre jutó SZJA nagysága
országos szinten is ebben a kistérségben a legalacsonyabb. A segélyből élők száma
a térségben 2000 fő körül van, ami a családtagokkal együtt a népesség 20-25%-át
teszi ki. A segélyezés a térségi önkormányzatok költségvetését 30-50%-os
mértékben terheli.
A lakosság korösszetétele
A kistérség népessége 1970-2001 között közel 3500 fővel csökkent, az ezredforduló
után enyhén emelkedett. A lakosság számának fogyása különösen tendenciózus volt
az aprófalvak sorában. 1970-ben 24 településnek a népessége nem érte el az
ötszázat 2003-ban 28 ilyen aprófalut találtunk. A kistérség legkisebb faluja;
Tornakápolna (15 fő), a legnagyobb települése Edelény (11168 fő). Az ezer főt
meghaladó települések száma (térségközpontot nem számolva) igen csekély,
számuk hét, amelyből csak kettőnek a lélek száma haladja meg a kétezret: Boldva
(2481 fő), Szendrő (4372 fő).
Összességében elmondható, hogy évtizedekkel ezelőtt már kis-és aprófalunak
számító települések népessége rohamosan fogyott, s az OTHK (1972) hatásaként
funkcióval bíró települések, vagy korábban városi rangot elnyert települések
népessége enyhén emelkedett vagy stagnált.
Közel negyedszázada a harminc év alatti népesség száma majd 19 ezer fő volt, a
2001-es népszámláláskor alig haladta meg a 16 ezret, ezzel szemben a hatvan év
feletti népesség ugyan ezen időszak alatt 1322 fővel növekedett. Az aprófalvak
többségében az idősekk aránya meghaladja a 25%-ot, de több helyütt a népesség
harmadát-felét teszi ki. A 30-39 közötti korosztály száma alig változott, a 40-59 év
közöttiek száma enyhén csökkent.
A népesség korcsoport szerinti összetétele 2001-es adatok alapján: a gyermekkorú
ak részaránya a népességen belül 43%, a 15-39 évesek 12%, a 40-59 éveseké
25%,, míg a 60 év felettieké 20%. Az egyes települések vonatkozásában lényeges a
szóródás.
A NÉPESÉG KORCSOPORT SZERINTI ÖSSZETÉTELE A KISTÉRSÉGBEN

A népességvándorlásból 1970-1979 közötti évtizedben a kistérség településeinek
szerény többlete képződött (114,33 ezrelék). A 70'- években valamennyi
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településnek a vándorlási különbözete vagy pozitív, de legalább is zéró volt. A 80'
években az elvándorlás rendkívül felgyorsult, a vándorlási különbözet megközelítette
a 4 ezret,, 1980-1989 között valamennyi településnek a vándorlási különbözete
negatív volt. 1 990-2001 között az elvándorlás mértéke mérséklődött lecsökkent a 70'
évek átlaga alá (9,81 ezrelék). Az elvándorlás megtorpanását nem a kiváltó ok
megszűnése, hanem a mobilizálódni képes népesség számának erőteljes
csökkenése idézte elő. Az elvándorlást az alacsony jövedelem szint mellett a gyenge
szociális ellátás (oktatás és egészségügy), valamint rossz infrastruktúra idézte elő.
A száz felnőtt korúra jutó gyermek-és időskorúak aránya egy évtized alatt 76,71-ról
79,05-re emelkedett (1999-2001). Az eltartottsági mutató igen nagy szórást mutat,
mivel több apró faluban az eltartott korcsoportokhoz tartozók száma meghaladja az
aktív korú népesség számát. A kistérségi átlagtól kedvezőbb korösszetételű
települések száma csekély, bár ezen települések népessége viszonylag nagy:
Edelény (665), Borsodszirák (70), Boldva (72), Szendrő (75).
A száz gyermekkorúra jutó öregkorú 1 990-ben 69,45 volt 2001-ben ez a mutató
83,26-ra emelkedett. Az öregedési mutató igen nagy szórást mutat, mivel az idősek
aránya a gyerekekhez képest az aprófalvakban jóval nagyobb, mint a kisvárosokba
n, nagyobb községekben, s főleg a kistréség központjának számító Edelényben. A
kedvezőbb gyermekszám a térségben azon településeken jellemző, ahol nagy
számban élnek cigány népcsoporttokhoz tartozó közösségek.
Iskolázottság
Az iskolázottság mutatóit tekintve 1990 és 2001 között javulás tapasztalható a
kistérség egészében, és ez a pozitív tendencia érzékelhető majd mindegyik
településen. 1990-ben középiskolát végzettek aránya 23,1%, 2001-been 32,5% volt.
A vizsgált évtized alatt az egyetemet, főiskolát végzettek aránya is emelkedett 3,1%ról 4,7%-ra. Az iskolázottsági mutatók a kistérségen belül a nagyobb lélekszámút
településeken kedvezőbbek.
A KISTÉRSÉG LAKÓINAK LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉGE

Az iskolázottság területi eloszlása Magyarországon:
4.)Gazdaság
A mezőgazdaság napjainkban már nem meghatározó a városban.
A mezőgazdaságban jellemző az ún. törpebirtokok magas, 96%-os aránya. Ezeket a
területeket a tulajdonosok nagy része bérbe adja. A térségben található
mezőgazdasági gazdálkodó
99%-a
egyéni gazdálkodó. A
szántóföldi
növénytermesztés 65%-át a gabonafélék (őszi búza, kukorica, rozs, tavaszi árpa), a
25%-át az ipari növények (napraforgó, őszi káposzta, repce) adják. A térségben
jelentős, intenzív művelésű gyümölcsös található a közeli Tomor-Lak térségében,
ahol almát, meggyet, szilvát és kajszit termesztenek. A 25 ha szőlőterület 1/5-e
Edelény környékén található. A térségben egyértelműen a tömegtakarmányt
fogyasztó állatok (szarvasmarha, juh) szerepe a meghatározó.
A gazdaságok 86%-a foglalkozik állattartással. Az állattartásban új színfoltként jelent
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meg a pulykatartás. A térség 2750 ha erdejének egy része Erdőgazdálkodási Rt.
tulajdonában van. Az erdészetnek a térség környezeti adottságok hasznosítása és a
foglalkoztatási problémák megoldása szempontjából kulcsszerepe lehet.
A térségben tejfeldolgozó, húsfeldolgozó, sütőipari, csokoládégyártó, ásványvíz
palackozó, ruhagyártó, fa- és bútoripari, illetve fémipari cégek, kisiparosok
tevékenykednek.
A gazdasági tevékenységeket segítő szolgáltatásokon belül a pénzpiaci
szolgáltatásokat a takarékszövetkezeti hálózat alkotja. A könyvelési szolgáltatások
kiépültek, a vállalkozói tanácsadók körében nincs fizetőképes kereslet. Az
önkormányzatoknak évente 438 millió Ft-ot kell segélyezésre fordítaniuk.
Fejlesztésre évi 1-1,5 milliárd forintot költenek, ami a költségvetésük 16%-át teszi ki
a térségben.
Vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként
Szinte minden ágazatban képviseltetik magukat az edelényi vállalkozók, a működő
vállalkozások száma növekvő tendenciát mutat, bár csak kismértékű növekedés
tapasztalható.
A legfrissebb önkormányzati adatok szerint Edelényben a regisztrált és a működő
vállalkozások száma megegyezik, számuk 715.
Kiskereskedelmi üzletek száma
A kiskereskedelmi üzletek száma a településen folyamatosan növekszik. Minden
területen jelen vannak az üzletek. Bár 2003-ban megfigyelhető volt egy visszaesés
minden üzlettípusnál, napjainkra újra azonos szinten van az üzletek száma. A
kiskereskedelmi üzletekben meghatározó a kisvállalkozói tulajdonlás.
Kereskedelem

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2010

Kiskeresk. száma
(gyógyszertárak
nélkül)

150

162

167

166

171

168

160

163

165

169

Élelmiszer üzl.
áruházak

46

50

47

46

552

45

40

41

41

43

Ruházati i
szaküzletek

17

22

24

23

224

31

25

23

23

27

Vendéglátóhelyek
száma

47

47

46

43

442

45

43

42

43

35

A legnagyobb iparűzési adót fizető vállalatok Edelényben:
Eclipse Print Kft.
OTP Bank Nyrt.
LINGA Élelmiszeripari Kft.
Magyar Telekom Nyrt.
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Dual Plus Kft.
K&H Bank Zrt.
Szerencsejáték Zrt.
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Edelény város gazdasági életét hosszú évtizedeken át a szénbányászat és a
mezőgazdaság határozta meg. A bányákat 1995. augusztusában bezárták. A
mezőgazdaságban a nagyüzemi termelés helyét az egyéni gazdálkodás és a saját
célra szolgáló szőlő-, gyümölcstermesztés vette át. A gazdasági szerkezet
átalakulását a kereskedelem és szolgáltatás arányának a megnövekedése is
jellemzi.
A munkanélkülivé válás országos tendenciája - a korábban meghatározó bányaipar
és a közeli nagyobb városokba való bejárás lehetőségének a megszűnése miatt - az
átlagosnál nagyobb mértékben sújtotta Edelényt. Ez a folyamat ugyanakkor azt is
hozta, hogy a befektetési szándékkal ideérkező befektetők nagyszámú és olcsó
munkaerőt találnak itt. Az önkormányzat a 2002-ben kezdődött ciklusban a 27.
számú főút mellett, a város Sajószentpéter felé eső határában ipari területet jelölt ki a
tőkebeáramlás ösztönzése végett. E törekvés sikerét jelzi a már ott működő
csokoládéüzem és betongyár.
A város fenntartható fejlődése, jövedelemtermelő kapacitása szempontjából
meghatározó jelentősége van a városban és környezetében a gazdasági élet
különböző területein működő vállalkozásoknak. A vállalkozások fejlődése, újak
létrejötte, sikeres működése a jövő záloga. Az önkormányzat csatlakozott az
Edelényi Kistérség foglalkoztatási stratégiájához. A dokumentum jó alapul szolgálhat
a munkanélküliek rendkívül magas számának csökkentésére, a piaci igényeknek
megfelelő képzésére. A jelenlegi kedvezőtlen helyzet tovább romolhat, hiszen a
támogatott foglalkoztatás (közmunka) volumene csökkenni fog. Ezért arra kell
törekedni, hogy a foglalkoztatás a versenyszféra felé irányuljon.
A helyzetet nehezíti, hogy a városunk és a kistérség is komoly infrastrukturális
bezártsággal küzd. Ezért elemi érdek, az hogy az autópálya minél előbb elérje a
térséget. A városban ipari park nem található, de mindenképpen szükség lenne az
ipari övezet fejlesztésére, ahol a szükséges infrastrukturális kapacitások kiépíthetők
pályázati források bevonásával. Az ipari övezet kialakítása jól segítheti új,
foglalkoztatást bővítő vállalkozások megjelenését, letelepedését.
5.)Települési értékek, sajátos vonzerők a városban
A városnak három kiemelt területe van, mely turisztikai szempontból kiemelt
fejlesztési potenciállal bír, illetve a gazdaság-élénkítés motorjává válhat. Ezek a
következő területek: a Borsodi földvár, illetve Tájház alkotta múzeum-együttes, mely
a megye névadója, a másik híres objektum az L’Huillier-Coburg kastély, mely az
ország negyedik legnagyobb barokk kastély építménye, valamint történetiségében is
egyedülálló Császtai szőlőhegy. Mivel történetisége, természeti környezeti
adottsága, illetve annak hírneve meghaladja a helyi jelentőséget, a megyei, sőt
országos hírneve is van.
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a.) MŰEMLÉKEK
1.számú terület
Borsodi földvár
A várost az Aggteleki Nemzeti Park felé vezető egyik főútvonal szeli ketté. Néhány
régi épülete és a borsodi földvár, valamint az annak tövében álló múzeum, a Borsodi
Tájház figyelemre méltó célpontja lehet mind a bakancsos, mind az autós
turizmusnak.
A Borsodi földvár a Bódva folyó partján helyezkedik el. A vár Borsod megye első
központja, a körülötte létrejött Borsod település pedig, amely az 1950-es évek óta
Edelényhez tartozik, a megye névadó települése volt.
A történeti Borsod megye egyike a Szent István által, az államalapítás során
létrehozott megyéknek. E korai megyék élén egy-egy, a király által kinevezett és neki
felelőséggel tartozó ispán állt. Szerepe a megyei közigazgatás, bíráskodás és az
adószedés irányításában, valamint a katonai feladatok megszervezésében állt. Az
ispánok székhelye a borsodihoz hasonló módon épült várakban volt.
A Borsodi földvár ásatása (1987-1999) bebizonyította, hogy a korábbi
elképzelésekkel ellentétben a vár nem egy őskori erődítmény felújításaként épült. A
várfalakat jelentő sáncok a 10. század végén, a 11. század elején, egy, a Bódva fölé
magasodó természetes dombon készültek. A ma csak egyszerű földhányásnak
látszó sáncokat fa szerkezet erősítette, miként az államalapítás korának legtöbb
magyar várát. A 11-13. századi haditechnika mellett ezek a várak bevehetetlenek
voltak.
Az esperesek központja az ispáni székhelyeken állt. Ilyen esperesi központnak
tekinthető a Borsodi földvárban feltárt templom is. Az esperesi templomon kívül állt
egy másik templom is a korai megye székhelyén. Romjait a mai borsodi református
templom alatt sikerült feltárnunk.
A földvár feltárása során a vár belsejében egy 10. századi település maradványaira
sikerült rábukkanni. Az egyszerű, agyagba rakott kőből és sárral betapasztott
vesszőfonatból épült házak leégtek, romjaikon épült fel az ispáni vár. Az összedőlt
házakban megőrződött teljes berendezésük. Anonymus elbeszélése szerint a várat
Bors vezér építette, akit a honfoglalás során Árpád fejedelem küldött a környék
kikémlelésére és birtokba vételére. A modern tudományos kutatások tükrében
azonban egyre kevésbé fogadható el hiteles történeti forrásként, hiszen az ásatások
során feltárt vár - mely feltehetően a XIV. század elejére már lakatlanná vált - a 11.
században épült. Az viszont kétségtelen, hogy a vár, majd később a megye is Bors
vezérről nyerte elnevezését. A múzeumban megtekinthető kiállítás a X. századi
település mindennapjait, lakóházait gazdasági életét mutatja be, valamint a XI-XIII.
századi megyeszékhely életébe, egyházi és világi közigazgatásának rendszerébe
nyújt betekintést.

Edelény-borsodi református templom (Borsodi út)
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A műemlék jellegű későbarokk templom a földvárral azonos dombon, de annak
sáncain kívül épült 1791-ben. Tégla alaprajzú, sík famennyezetű, egyhajós templom,
amelyhez egyenes záródású, sarkain lekerekített szentély csatlakozik. A bejárati
oldalon kiugró (kétemeletes) toronytest, amely íves átmenettel kapcsolódik a hajó
testéhez.
A tornyon lapos falsáv díszítés, barokk bádog sisak. Famennyezete 1792-ben
készült, száz táblából áll. A famennyezet, a két tájképes karzat, öt padelo és a szép
népi faragású szószék kvalitásos munka. A mai templom helyén 1706-ban még
sövénytemplom állt, mellette egy középkori temetőt találtak roncsolt állapotban. A
temető teljes régészeti feltárására 1999-ben került sor.
Borsodi Tájház (Borsodi út 155.)
A Borsodi Tájház a város és a Bódva völgye regionális múzeuma. Gyűjtőkörébe a
néprajz tárgyi és szellemi anyagán kívül az ipar- és agrártörténet, a
művelődéstörténet, a helyismeret tartozik. 2000. júniusától helyet ad a Borsodi
Földvár ásatása során előkerült leletanyag egy részének is. Fenntartója Edelény
Város Önkormányzata, működtetője a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum.
Három porta lakóház- és gazdasági épületegyüttesét foglalja magába. A
lakóépületek és a fennmaradt gazdasági épületek a Bódva menti népi építészet
szinte érintetlenül megmaradt reprezentánsai. A száz holdon gazdálkodó kisnemes
Szathmáry-Horkay család portáját - a múzeum együttes első egységét - 1997-ben
vásárolta meg az akkori városi tanács múzeumi célra a polgári tisztaszoba bútoraival
együtt (Borsodi út 155.). A Szűcs-Kiss-Szarka középparaszti "amerikás" család háza
(Váralja u. 1.) 1997-ben került a város tulajdonába vásárlás útján. A kisnemes
Vadászy család portáját (Váralja u. 2.) 2000-ben vásárolta meg az önkormányzat az
örökösöktől.
A három porta termeiben az említetteken kívül látható még cipész-, kerékgyártó-,
kádár- és kovácsműhely, Hodossy Gyula kovács- és rézöntő mester munkái és a
múzeum jelentős textilgyűjteményéből egy szép és gazdag kiállítás.
2.számú terület
L'Huillier-Coburg kastély (Borsodi út 7.)
M Edelény, Borsodi u. 7.
Az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb korabarokk kastélya. Építtette báró
L’Huillier Ferenc János tábornok. 1727 és 1730 között feleségével, Santa Croce
Mária Magdaléna bárónővel együtt, akiktől leányuk gróf Forgách Ferencné, született
L’Huillier Mária Terézai örökölte. Forgáchék gyermekét – Forgách Ludmillát, mint
gróf Dessewffy Ferencnét Mária Terézia királynő fiúsította. Dessewffy Ferenc 1757ben elesett a porosz örökösödési háborúban és özvegye férjhezment gróf
Eszterházy Istvánhoz. Dessewffy Ferenc és Forgách Ludmilla házasságából egy fiú
született, Ferenc, aki 1820-ban Edelényben halt meg. Ezt követően a kastély és az
uradalom a kincstárra szállt át, s ettől vette meg a Szász-Couburg-Góthai hercegi
család. A kastély egy részét 1861-ben átengedték Járásbíróság céljaira.
Jelentősebb átalakításokra a Couburgok alatt 1910-12-be, majd 1928-at követően
került sor. A hiteles eredeti 18. századi tetőidomot 1965-68 között állították vissza.

100

Nagy kiterjedésű parkban szabadon álló U alaprajzú, emeletes, alápincézett épület,
bejárati főhomlokzatának két szélén hengeres saroktornyokkal. Középen
héttengelyes, négyszintes középrizalit, emeletenként eltérő keretelésű ablakokkal,
felül attikafallal lezárva, a közép kiemelésével. A pilaszterekkel tagolt rizalit közepén
a félkör záródású kocsibehajtó kiugratott követ utánzó, hézagolt falazatban nyílik,
felette vasrácskorlátos erkély, a negyedik szinten oromzat alatt a L’Huillier címer.
Az udvari homlokzat hasonló középrészén kettős címerpajzs, a tábornok L’Huillier és
felesége Santa-Croce címerével.
A középrész lapos bádogfedésű tetőzete az attika mögött kívülről nem látható. A
többi egyemeletes épületrész manzárdtetők, a saroktornyokat harangalakú,
laternával koronázott bádogkupolák fedik.
A kastély közepén lévő kocsi áthajtók nyolcszögletű előcsarnokból balra ötkarú
lépcső vezet az első emeletre, s az ottani előtérből a stukkódíszes, csehsüveg
boltozatos díszterembe, a „nyári ebédlő palotá”-ba. A kastély egymásba nyíló
helyiségei boltozatosak, csak a nyugati szárny átalakított szobái sík födémesek. A
keleti szárny déli végében az egykori kastélykápolna stukkódíszes belsővel. A
lépcsőházból kelet felé nyíló termekben rokokó falfestmények Wereniczky János
alkotásai 1756-ból, valamint Lieb Antal festőtől 1780-ból. Igen szépek a kastély copf
cserépkályhái, az előudvar elején a lendületes vonalvezetésű, címeres nagyméretű
kovácsolt vaskapu sor.
A kastély déli oldala U alakban díszudvart zár körül. Az északi, bejárati oldalon a 20.
század eleji, íves alaprajzú gazdasági épületek a kastély főhomlokzata előtt
előudvart határolnak.
Az egykori, nagy kiterjedésű park az utóbbi évtizedekben betelepített labdarúgópálya
kitelepítése után újjáépítésre szorul, s meg kell oldani a kastélyszigetet körülvevő
vízmedrek élővízzel való folyamatos ellátását is.
Sírkápolna
Edelény Borsodi u.
A 18. században épült kis barokk kápolna a L’Huillier-Couburg kastély bejáratához
vezető út keleti oldalán áll. Lizénákkal tagolt főhomlokzatának középtengelyében
szegmensívű, záróköves kőkeretű bejárat, főpárkánya fölött íves oromzat, vak
lantablakkal. Az ugyancsak lizénás tagolású oldalhomlokzatokon egy-egy
szegmensíves, keretelt ablak.
Kezelője a Műemlékek Állami Gondnoksága. Műemlék.
Edelényi református templom(a városközpontban található a kastély
területéhez közel.)
Az István király útja 47. szám alatt található késő gótikus épület a város legrégibb
építménye, 1330 körül épült. Impozáns belső tere miatt érdemes megtekinteni a
műemlék templomot.

b.) SZŐLŐHEGYEK
3.számú terület
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Császta
Az Edelényi Hegyek Közössége és Edelény Hegyközség történeti értéke
Az edelényi szőlőhegyek történetében nagy fejlődést, pozitív változásokat hozott az
1999-ben Virág Tamás által a Császta szőlőhegyen létrehozott Császta
Hegyközség. A hegyközség a császtai szőlősgazdák érdekének képviseletére jött
létre 265 fővel.
Létrehozásában elévülhetetlen érdemeket szereztek az alábbi szőlősgazdák:
Dr.Bajusz Imre, Vallus József, ifj. Vallus József, Sipos Ferenc, Kiss János, Lukács
László, Vozár Lajos, Turtóczki András, Zabari József, Fazekas Miklós, Parádi Károly,
Darai László, Pálinkás Andor, Dr. Gadóczi Bertalan, Demeter József, Barcza Károly.
A császtai szőlősgazdák kezdeményezésével párhuzamosan a Miklós Gyula
Kertbarátkör, annak vezetője Slezsák Imre és a város akkori polgármestere, Szilágyi
Adolf munkálkodása 2000. decemberére beérett és Edelény város szőlőhegyeit a
2000. évi XCIX. törvény bortermő helyé minősítette. A minősítés megszerzése
komoly fegyvertény volt, ezáltal megnyílt a lehetőség a magasabb szintű
szőlőművelési-borászati tevékenység előtt, valamint az állami támogatások
elnyerésére. A bortörvény feltételeinek teljesítése érdekében a Császta Hegyközség
alapszabályának módosításával 2000. december 28-án létrejött Edelény valamennyi
szőlőhegyének összefogásával az Edelény Hegyközség, 1048 regisztrált taggal.
Edelény Hegyközség legfontosabb céljának tekintette: - A bortermőhely saját
arculatának kialakítását, a korszerű művelési módok kialakításának ösztönzését. - A
hegyközség működési területén a gazdák igényeihez, szükségleteihez igazodó és
elvárható infrastruktúra kialakítását. - Az utak járhatóvá tételét, villamos rendszer
kiépítését Sáp-Ludmilla-Császta hegyeken. - Az önkormányzat fejlesztésekhez
történő hozzáállásának pozitív irányban történő megváltoztatását. - Programok,
rendezvények szervezésével a szőlősgazdák közösségének összekovácsolását,
önbecsülésük fejlesztését. A szőlőhegyek fejlődésében 1999-2005. között ezidáig
soha nem látott változások történtek. Társadalmi munkák szervezésével a
hegyközség, valamint az önkormányzat pénzügyi támogatásával, valamennyi
szőlőhegyen útfelújítási munkálatok történtek, mintegy 7 millió Ft értékben. Ezek
közül kiemelkedett a Császtai út 2002-ben történő felújítása.
2003-ban 42 millió Ft értékben villamos rendszer kiépítésére került sor a Császta Ludmilla - Sáp szőlőhegyeken.
2004. évben tisztán társadalmi összefogással 4 millió Ft értékben 150 fő támogatóval
megépítésre került a császta-hegyi harangtorony, amely hegyközségünk jelképévé
vált és Edelény város büszkesége.
2005-ben elindult a Baglyas-Középső hegy villamoshálózatának kiépítése 7 millió Ft
értékben, amelynek átadására 2005. június 30-án kerül sor.
2006-ban megrendezésre került az I. Császtai Búcsú, mely rendezvényre fedett
kőszinpad épült, fából készült pavilonokat állítottak fel, valamint átadásra került a
császtai szőlősgazdát ábrázoló faszobor is.
2007-ben a II. Császtai Búcsú keretében felavatták a Császtai Kálvária részeként a
golgotát. 2008 évben Dr. Seregélyi István nyugalmazott egri érsekfelszentelte a
stációkkal kiegészült Császta Szőlőhegyi Kálváriát.
Az új polgármester, Molnár Oszkár hivatalba lépését követően megnőtt az
önkormányzat szerepvállalása a hegyek fejlesztésében, a gazdák igényeit jogosnak,
teljesíthetőnek és támogatandónak tekintik. Tervek készülnek az önkormányzat
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megrendelésére az utak felújítására, megépítésére, a Császta szőlőhegyen
megépítendő közösségi házra vonatkozóan. Elkezdődött a volt uradalmi pince
eredeti állapotában történő helyreállítása pályázati támogatással. Kialakításra kerül
az I. ütemben egy fogadótér, vizesblokk.
Megnőtt a gazdák telepítési kedve, amelynek eredményeként 2000 - 2005 között 2,5
ha új szőlő került telepítésre, további 1 ha-t készítettek elő új telepítésekre.
Minden évben megrendezésre került a Mikós Gyula Kertbarát körrel közösen a
borverseny, amelyen a város és a térség borászai vesznek részt.
2008. évben a hegyközségi törvény módosítása miatt Edelény Hegyközség beolvadt
több hegyközséggel együtt a Nyékládháza-Emőd Hegyközségbe. Ezáltal
megtarthattuk szőlőhegyeink jó bortermőhely besorolását, ami a szőlőhegyek jövője,
fejlődése miatt, hosszútávon alapvetően fontos.
A leköszönő Választmány és Közgyűlés a szőlőhegyek érdekeinek további
képviseletére az eddig elért eredmények megóvására, valamint a Hegyközség által
megkezdett folyamatok továbbvitelére létrehozta:
Az EDELÉNYI HEGYEK KÖZÖSSÉGE EGYESÜLETET.
Az egyesület 2008. január 7.-én tartotta alakuló ülését, melyet követően a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Bíróság 2008. február hó 7. napján közhasznú szervezetként nyilvántartásba
vette.

A Hegyközség híres elődei:
Miklós Gyula 1832. november 26-án született Finkén. Fiatalon részt vett a
szabadságharcban. 1855-től gazdálkodott családi birtokán, az 1860-as években a
szendrői járás főszolgabírája, 1875-től az edelényi kerület országgyűlési képviselője.
1879 őszén a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter borászati
kormánybiztosnak nevezi ki. Működése alatt a magyarországi szőlőkultúra
legtragikusabb időszaka következik be. A Nyugat-Európából behurcolt szőlőn
élősködő gyökértetű, a filoxéra kezdi pusztítani 1875-től a magyar szőlőket.
Borsodban 1879 októberében észlelték először. Közelünkben 1882 tavaszán
Szendrő, Szőlősardó hegyein, őszén Alsótelekes, Rudabánya, Szendrőlád szőlőiben,
1883-ban Martonyi, Szalonna, Alacska, Sajókaza, Sajókazinc, Ivánka és Edelény
szőlőhegyein. Miklós Gyulának elsődleges feladata a filoxéra elleni védekezés volt. A
kecskeméti „Miklós-telep" létrehozásával is ezen fáradozott. Nevéhez fűződik az
„Országos Központi Mintapince" felállítása, a „Borászati törzskönyv" összeállítása. A
szőlész-borász szakképzésnek is nagy mentora, de ő a magyar konyakipar
megteremtője is. Munkássága példaértékű országosan, de itt szűkebb pátriájában
különösen.
Miklós Gyula borászati kormánybiztosnál kezdi pályáját s lesz tanítványa, majd
utóda; a császtai birtokos idősb Lónyay László (1791-1865) unokája, aki szintén a
szendrői járás főszolgabírája volt, ifjabb Lónyay László (1835-1902) fia: Lónyay
Ferenc (1861-1945). 1883-ban a Miklós Gyula vezette Országos Borászati
Kormánybiztosságnál kezdte pályáját a jogot végzett ifjú ember.
A Kormánybiztosnak abban az időben egyik legfontosabb feladata a filoxéra és a
peronoszpóra által jelentős károkat szenvedett hagyományos szőlővidékek szőlőinek
pótlása, felújítása, a szőlőrekonstrukció volt. Lónyay Ferenc borászati
kormánybiztosként jelentős munkát fejtett ki a szőlőrekonstrukció terén. Nevéhez

103

fűződik a borkereskedelem fellendítése, a közpincék létrehozása. Az 1893. és 1908.
évi európai szintű bortörvények megalkotója. A magyar borászat két ilyen jelentős
alakja származik e vidékről. Emlékezésre kötelezi az itt élőket az itteni
szőlősgazdákat. Emlékük, tiszteletük ugyanakkor erőt adó.
Az edelényi szőlőhegyek földrajza, szőlőhegyek Edelényben
A mai Edelény bortermő hegyei valójában jelentős részben túlnyúlnak a történelmi
mezőváros határain és még két, utóbb (a 20. században) csatolt település: Finke és
Borsod külterületén fekszenek.

Az edelényi szőlőhegyek-részben a gyakorta használatos földrajzi kistáj tagolás
(Marosi S.- Somogyi S. 1990, illetve Hajdú-Moharos J.-Hevesi A. 1997) adatai szerint
- a Mátraerdőbe (másként Észak-magyarországi-középhegységbe) ékelődő Sajó és
Bódva folyók egymásra találó völgymedencéit keretező dombok lejtőin
terjeszkednek. Északról még a Szendrői-hegység (másként Szendrő-Rakacairögvidék) hegyei emelkednek, keletről pedig a Cserehát lejtői kisérik a völgyet.
A Bódva balparti völgyoldalán, Szendrőlád és Borsodszirák között, az alábbi szőlőket
találjuk: legészakabbra a szendrőládi határban a Szendrőládi-hegyet (másként Ládihegyet), tetőjén a messzire látszó Gabriellanum romosodó csillagvizsgáló tornyával.
A Borsodról Balajtra és Ládbesenyőre vivő, kettéágazó műút szögletében emelkedik
az Isten-hegy. A Damakra tartó közútra ereszkedő déli lejtőkön terül el Sáp. A sápi
szőlőket három részre lehet tagolni: déli lába a Ludmilla-dűlő, fölötte emelkedik
nyugatnak a Balajti-hegy, keletnek a Grófi. Finkétől keletre, már a borsodsziráki
határban találhatók a Finkei-szőlők, új, északi része az Angyal-hegy.
A Bódva jobb partján emelkednek a mindenkori edelényi szőlőhegyek: mindenek
előtt a Császta, mely áll a Nagy-hegyből (a Danszka oldallal), a Középső- és az Alsóhegyből. A Császtától délre, az erdő alján fekszik a Kis-Császta. Három elpusztult
szőlőterületet is ismerünk még: a Császtától északkeletre a Mogyorós-szőlőt, ettől
még keletebbre a Köves-szőlőt, míg a város új köztemetőjével szemközt volt
termelőszövetkezeti szőlők, az ún. Kispincék szőlői terültek el.
A riolittufa jelenléte azért fontos, mert egyrészt állékonyságából és megmunkálhatóságából eredően kiváló levegőjű, hosszú vagy éppen elágazó pincéket
lehet beléje vájni, másrészt pedig mint talajképző kőzettel, továbbá mint a
szőlőhegyek mikroklímájának egyik meghatározó tényezőjével kell számolni. A
hasonló példákat sorolhatnánk, azonban elegendő itt az alig távoli Tokaji-borvidékre
vagy a miskolci Avasra gondolni.

A Bódvától jobbra fekvő szőlők
Köves szőlő
Mogyorós
Borda-hegy
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Danszka
Kis-Császta (Új-hegy, Új-Császta)
Kis-Márkus
Kispince
Nagy-Császta
Nagy-hegy.
Középső- vagy Közép-hegy
Baglyos
Alsó-hegy
A Bódvától balra eső szőlők
Ládi-hegy
Isten-hegy
Sáp
Ludmilla
Sápi nagy-szőlő
Finkei-hegy
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c.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
azonosító

település

lelőhelyszám

azonosítatlan

34803

Edelény

0

1

34807

Edelény

0

2

16517

Edelény

0

15

Edelény környéke

nyilvántartott

1

1

16519

Edelény

0

16

nyilvántartott

1

1

16984

Edelény

0

17

nyilvántartott

1

1

16508

Edelény

0

19

Vörös zászló u. 39.
Szénbányászati
Tröszt
munkálatainál
Sztálin út 28 sz.

nyilvántartott

1

1

16504

Edelény

1

0

név
Új bányatelep

Borsodi földvár

jelleg

0
0

kiemelten
védett

BorsodDerékegyháza

16507

Edelény

4

0

Újtemető

nyilvántartott

16509

Edelény

6

0

Semmelweis u. 10.
sz.

nyilvántartott

16510

Edelény

7

0

16511

Edelény

8

0

0

16513

Edelény

10

0

16514

Edelény

11

0

16515

Edelény

12

0

Ludmilla dűlő

Kavicsosi
homokbánya
Borsodi határGátrajáró
Kakaskő

y

0

0

9

x
0

2

Edelény

vetület

nyilvántartott

Edelény

16512

térképlap

nyilvántartott

16505

Cseb dűlő
Napsugár utca
21.sz.

HRSZ

kiemelten
védett

1510/1
6081, 6080, 6079, 6078, 6077, 6076, 6075, 6074,
6073, 6072, 6071, 6070, 6069, 6011, 6012, 6013,
6014, 6015, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021,
6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028,
0190/5, 6082, 6068, 6067, 6066, 6065, 6064,
6063, 6062, 6061, 6060, 6
061/2
814/27, 772/17, 772/16, 772/14, 772/13, 772/12,
772/11, 772/10, 772/9, 772/8, 772/7, 772/6,
772/5, 772/29, 772/27, 772/26, 772/25, 772/24,
772/23, 772/22, 772/21, 772/20, 772/19, 772/43,
772/41, 772/40, 772/39, 772/38, 772/37, 772/36,
772/28

nyilvántartott

98-314

EOV

331223

776246

98-314

EOV

331944

776984

98-314

EOV

329901

774536

98-314

EOV

329366

774902

98-334

EOV

323879

775001

nyilvántartott

410, 437, 438, 439

98-314

EOV

328383

775003

fokozottan
védett

3602, 3601/13, 3601/11, 3601/10, 3601/9,
3601/8, 3601/6, 3601/5, 3601/4, 3623, 3622,
3621, 3620, 3619, 3618, 3617, 3616, 3615, 3614,
3613, 3612, 3611, 3610, 3609/2, 3609/1, 3608,
3607, 3606, 3605, 3604

98-314

EOV

330202

778936

98-331

EOV

325513

773853

nyilvántartott
nyilvántartott

0153/8, 0160, 0176/4

98-314

EOV

331824

775440

nyilvántartott

0108/15

98-312

EOV

333711

774332
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16516

Edelény

13

0

16518

Edelény

15

0

Mederőrtelep
(Vízügyi
Igazgatóság)
Császta

16982

Edelény

18

0

Napsugár u. 19. sz.

nyilvántartott

16983

Edelény

19

0

Régi temető

nyilvántartott

30867

Edelény

21

0

Kenderföld

nyilvántartott

30874

Edelény

22

0

Rudolftelep

nyilvántartott

30970

Edelény

23

0

Borsod-Református
templom

nyilvántartott

41642

Edelény

24

0

63202

Edelény

25

16506

Edelény

26

nyilvántartott

0134/2, 0134/7, 0133, 0131/1, 0130, 0177/1,
0176/5, 0160

98-314

EOV

331351
1

1

98-314

EOV

328391

774986

98-314

EOV

330658

776109

98-314

EOV

328433

774687

98-311

EOV

332037

771114

98-314

EOV

331081

776175

nyilvántartott
382, 410, 438, 439, 440
1612, 1613/1, 1500/2, 1615, 1602/11, 1602/10,
1602/9, 1613/2
655/14, 655/13, 655/12, 655/11, 655/10, 655/9,
655/8, 655/21, 655/22, 655/23, 655/25, 655/26,
655/27, 655/28, 655/29, 655/30, 655/16, 655/17,
655/18, 0359, 0360/10, 657/3, 657/1, 657/2, 656,
655/1, 464, 463, 461, 460/2, 460/1, 459/4, 459/3,
459/1, 491, 51
0100/1, 0100/2, 099, 0100/3
1561, 1560, 1563, 1564, 1566, 1565, 1546,
1510/2, 1510/1, 1567, 1577/2, 1577/1, 1576,
1575, 1574, 1573, 1572/2, 1572/1, 1571, 1570

775950

nyilvántartott

79, 80

98-314

EOV

329015

775369

0

Református
templom
Borsodi-határ

nyilvántartott

0176/10, 0176/4

98-312

EOV

332091

775627

0

Akácos-hegy

nyilvántartott

98-313

EOV

329285

773663
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6.)Önkormányzat
Edelény város önkormányzata 1990 őszén alakult. Legfőbb döntéshozó szerve a
képviselő-testület, amely a polgármesterrel együtt tizenegy tagú; a nyolc egyéni
választókörzetből és listáról bejutott képviselők alkotják. Üléseiket az éves munkaterv
alapján, illetve szükség szerint rendkívüli alkalmakkor tartják.
A képviselő-testület munkáját a különböző létszámú szakbizottságok segítik.
A képviselő-testület minden évben legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.
Cigány, lengyel illetve ruszin kisebbségi önkormányzat is működik.
Testvérvárosok
Edelénynek a svájci Worb, a németországi Bad-Sobernheim, a szlovákiai Szepsi és
a lengyelországi Szilézia vajdaságában található Siewierz városokkal van
testvérvárosi kapcsolata. A partnerkapcsolatokra jelenleg a delegációk évenkénti
kölcsönös látogatása, az oktatási intézmények között kialakult kapcsolat, s a
személyes kapcsolatok a jellemzők.
A legrégebbi a szlovákiai Szepsi településsel kialakított együttműködés.
1997-től Bad Sobernheim-mel (Németország, Rajna-Pfalz tartomány) ápol
kapcsolatokat Edelény.
1998-tól pedig a svájci Worb-bal alakult ki jó partneri viszony.
2005. március 15-én kötött együttműködési megállapodást Edelény a lengyelországi
Szilézia vajdaságában található Siewierz városával.
2000-ben, a millennium évében Edelényben került sor a partnerkapcsolatokat
hivatalosan is dokumentáló megállapodás aláírására.
A kapcsolatok elsősorban az oktatási intézmények között fejlődnek ígéretesen.
A Szent János Görög Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola jó
együttműködést alakított ki a Szepsiben működő, két tanítási nyelvű gimnáziummal
és a worbi iskolával. 2003 nyarán vette fel a kapcsolatot az intézmény a
lengyelországi Lublin líceumával.
Ugyancsak egy, a Worbhoz közeli Rüfenacht oktatási intézményével alakított ki
nagyon eredményes együttműködést a Borsodi Általános Iskola.
A Bad Sobernheim-i iskolával a Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános
Iskolának van kapcsolata.
Edelény 2001 tavaszán nemzetközi kiállítás keretén belül mutatkozott be Mainzban,
a német Rajna-Pfalz tartományi fővárosában.
A németországi testvérváros segítségével kezdtük meg kialakítani a városi könyvtár
német nyelvi részlegét.
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7.) Intézményi infrastruktúra
7.1.)Oktatás és nevelés
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 29. napján
megtartott ülésén 242/2010. (XII. 29.) számú határozatával, majd a döntést
felülvizsgálva a 101/2011. (V.30.) számú határozatával kifejezte azon szándékát,
hogy az Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Napköziotthonos Óvodát az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 95.§-a alapján, szétválasztással 2011. augusztus 31.
napjával megszüntette. A szétválasztás különválással történt.
A megszűnő költségvetési szervek jogutódjaiként
o gimnáziumi és szakképző iskolai,
o általános iskolai,
o napközi otthonos óvodai és bölcsődei
feladat ellátására 2011. szeptember 1. napjával „önállóan működő” költségvetési
szerveket hozott létre.
a.)Középfokú oktatási intézmények
Szent János Görög Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
Cím: 3780 Edelény Borsodi út 34.
A Bódva völgye egyetlen középiskolájában az általános gimnáziumi képzés
keretében két idegen nyelvet, németet és angolt tanulhatnak a diákok. Az emelt
szintű nyelvi képzés megalapozása érdekében úgynevezett nulladik évfolyamot is
indítanak. A gyakorlást szolgálja az a kapcsolat, amelyet Edelény svájci
testvérvárosának, Worbnak az iskolájával ápolnak; évenkénti váltásban fogadnak,
illetve utaztatnak csoportot. A szakképzés keretében egyrészt természetvédelmi,
másrészt számítástechnikai oktatás folyik. Mindkettő szakképesítést igazoló
bizonyítványt ad. Azoknak a tanulóknak, akik számára gondot jelent a bejárás, az
intézmény épületében működő diákotthon nyújt elhelyezési lehetőséget.
2011. augusztus 31. napjától határozatlan időre a Miskolci Görög Katolikus
Exarchátus
részére
átadásra
került
az
intézmény.
b.)Általános iskolák
Szent Miklós Görög Katolikus Kéttanynelvű Általános Iskola
Cím: 3780 Edelény Borsodi út 36.
Az iskolában az alaptantárgyak mellett angol és német nyelvet tanulhatnak a diákok.
A nyelvgyakorlás érdekében kapcsolatot ápolnak Edelény németországi
testvérvárosának, Bad-Sobernheim-nek az iskolájával, amelynek keretében
évenkénti váltásban fogadnak és utaztatnak csoportot.
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A 2004/05. tanévvel kezdődően indult a művészeti oktatás. Ennek keretében
színjátszást, zenét és táncot tanulhatnak a gyermekek.
2011. augusztus 31. napjától határozatlan időre a Miskolci Apostoli Exarchátus
részére átadásra került az intézmény.
Borsodi Általános Iskola
Cím: 3780 Edelény Borsodi út 150.
Az Edelény borsodi részén működő általános iskola fogadja az egresi és a finkei
városrész, valamint megállapodás alapján néhány környékbeli község gyermekeit is.
A közelmúltban felújított és tantermekkel bővített intézményben az alaptantárgyak
mellett német és angol nyelvet is tanulhatnak a diákok. A nyelvgyakorlás érdekében
kapcsolatot ápolnak az Edelény svájci testvérvárosához tartozó Rüfenacht
iskolájával. A csereprogram keretében évenkénti váltásban fogadnak, illetve
utaztatnak csoportot. Jelenleg folyik hasonló kapcsolat kialakítása a lengyel
partnerváros, Siewierz egyik iskolájával. Az ottani gyermekek hasonlóképpen német
és angol nyelvet tanulnak. Emellett a borsodi iskolában korábban folyt a lengyel
kisebbséghez tartozó diákok nyelvoktatása is, amelyet szeretnének újjáéleszteni.
c.) Óvodák és bölcsőde
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Cím: 3780 Edelény Mátyás király u. 7.
Három épületben, kilenc csoporttal (ebből 1 bölcsőde) működő, 220 férőhellyel
rendelkező intézmény. Két épületük a város központjában, egy az egresi
városrészen található.
Olyan óvodai élet megszervezésére törekednek, amelyben sok a közös élmény,
tevékenység és a meghitt beszélgetés. A szakma és a gyermekek szeretete vezérli a
nevelőtestületet, munkájukat gyógypedagógiai asszisztens, szakképzett dajkák,
logopédus és fejlesztő pedagógus segíti.
A képességfejlesztés személyre szabott, a gyermek fejlettségéhez igazodik.
Magában foglalja a tehetséggondozást és a felzárkóztatást is. Csoportok: speciális
mozgásfejlesztő, környezetvédő, hagyományőrző, a művészet eszközeivel nevelő,
zenei fejlesztő és tevékenységközpontú. Speciális szolgáltatások: néptánc, játékos
gyermektorna, kismesterségek, úszásoktatás, anyanyelvi fejlesztő játékok bábozó,
dramatizáló mesekuckója, játékos nyelvtanulás, vallási nevelés. Minden évben
megtartják hagyományos rendezvényeiket a jeles napokhoz és az óvoda
történetéhez kötődően.
A programjuk megvalósításához szükséges tárgyi feltételek adottak. Udvaraik
túlnyomó része zöld terület, árnyékot adó fák biztosítják a gyermekek jó közérzetét.
Élő sövényből kialakított játszóterület, sziklakert, halastó, különböző méretű
homokozók, ügyességet és mozgást fejlesztő játékszerek, tornaszobák állnak
rendelkezésre.
Az óvodába járó gyermekek szüleinek a segítségével hívták életre a Mátyás Óvoda
Felnövekvő Nemzedékéért Alapítványt. Célja a nevelő munka támogatása,
segítségnyújtás a programok szervezésében, az eszközellátottság fejlesztése.
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Nefelejcs Óvoda
Cím: 3780 Edelény Miklós Gyula út 7.
2005 szeptemberétől nevelési gyakorlatuk a "Nevelés a művészetek eszközeivel",
amely jól illeszkedik a korábbi években folytatott hagyományőrző, környezetvédő és
egészségmegőrző tevékenységekhez.
A program gazdag szellemisége, játékossága, gyermekközpontúsága, az olyan
óvodai élet megszervezése, melyben sok a közös élmény, tevékenység, az együttlét,
a közösen végzett munka öröme. Hangsúlyozza a szeretetteljes biztonságérzetet
adó érzelem gazdag óvodai légkört, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg,
hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek. Olyan gyermekeket
szeretnének nevelni, akik érzelmileg gazdagok, boldogok, érdeklődőek.
A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy "Tisztellek
Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged
van a segítségemre".
Az aulában megszólaló reggeli halk zeneszó, a "Megérkeztem" tábla az óvodába
lépés pillanatától érezteti a gyermekkel, hogy nagyon várják.
A hatcsoportos óvoda 162 férőhellyel működik, mindegyik csoport rendelkezik külön
mosdóval. Az óvoda belső terének kialakításában arra törekedtek, hogy esztétikus
egységes hangulatot árasszon, művészi értékeket közvetítsen. Megteremtették az
öltözők, a termek mosdók egységes színharmóniáját. Melegséget árasztó textíliákat
vásároltak.
Minden tárgy és eszköz gyermekmagasságba került. Többféle állandó elkülönített
kuckót alakítottak ki.
A programban jelentős szerepet kap és kiemelkedik a különösen esztétikus és
meghitt mesesarok, mely a mindennapi dramatikus játék és bábozás helye. A
rajzolásnak, festésnek is megvan az állandó színtere. Az ehhez szükséges kellékek,
alapanyagok eszközök mindegyike játékidőben a gyermekek rendelkezésére áll.
A

csoportszobában

helyet

kap

az

ének-zenei

képességfejlesztő

sarok.

A különböző kuckókban egymás zavarása nélkül együttműködve játszhatnak,
tevékenykedhetnek. Az óvónő kis csoportokban a heti rendben beszabályozott
módon foglalkozik a gyerekekkel. E program szélesen értelmezi a tanulást. Minden
fejlesztési területet igyekeznek tudatosan megtervezni, és a gyermekeket
életkoruknak és egyéni képességeiknek megfelelően fejleszteni, hogy az
iskolakezdés zökkenőmentes legyen. Egy csoportunkban angol nyelvű
képességfejlesztés folyik, a többi csoportból délutáni foglalkozás keretében van
lehetőség az érdeklődő gyerekek számára a nyelvvel való ismerkedésre
Minden évszakban helyi alkotók munkáiból kiállításokat szerveznek, mely
bensőséges művészeti értéket, sugárzó hangulatot ad az aulának.
Rendszeresen hangversenyeket szerveznek, amely lehetőséget ad, a különféle
hangszerek
megismerésére,
zenei
műveltségük
fejlesztésére.
Tágas udvar, tornaterem, pancsoló medence, sok fejlesztő fa játék áll gyermekeink
rendelkezésére.
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A szülők rendszeresen tájékozódhatnak gyermekeik fejlődéséről (szülőértekezlet,
fogadóórák, nyílt napok, tájékoztató táblák és sok-sok közös rendezvény).
7.2.) Kulturális élet
Edelény kulturális életét intézményi szinten a Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum szervezi.
Az általuk szervezett programok egyik része állandóan visszatérő rendezvények, a
többiről a havonta megjelenő Edelényi Műsor című kiadványban tájékoztatják az
érdeklődőket. Az intézmény égisze alatt több öntevékeny csoport működik, de az
óvodák és az iskolák körei is gazdagítják a város közművelődését.
Évről évre egyre többeket vonz a könyvtár is különböző szolgáltatásaival
(kölcsönzés, olvasóterem, internet) és programjaival.
Tevékenységük harmadik elemét a hagyományápolás jelenti. Ezt a helyi néprajzi
értékeket gyűjtő, őrző és bemutató Borsodi Tájház végzi, amely helyet ad a
szomszédban álló földvár feltárása során előkerült leleteknek is.
A közművelődésben hivatásszerűen és öntevékenyen ténykedők közül minden
évben egynek-egynek a munkáját, oklevéllel ismeri el az önkormányzat a Magyar
Kultúra Napján.
a) Művelődési központ
Cím: Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
3780, Edelény, István Király útja 49.
1951-ben adták át a település központjában a város első művelődési házát, amely
szakterületén járási módszertanú feladatokat is ellátott. Itt működött a mozi is 1992-ig
(megszűnéséig).
1977. július 2-tól társintézménye lett az akkor felavatott ifjúsági ház, amely 1980-ban
átvette a korábbi művelődési ház feladatait is. Ebben az épületben kapott helyett a
városi televízió és itt van a város házasságkötő terme is. Itt működnek a szakkörök,
énekkarok és zenekarok.
1952. október 19-én, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács intézményeként jött
létre az Edelényi Járási Könyvtár mint a település közművelődési könyvtára és a
járás könyvtári módszertani alközpontja. Az intézmény neve és funkciója a
közigazgatási átszervezések hatására többször változott: 1971-ig Járási Könyvtár;
1971 - 1983-ig Nagyközségi és Járási Könyvtár; 1983 - 1986-ig Városi jogú
Nagyközségi Könyvtár; 1986-tól (Edelény várossá válásától) Városi Könyvtár;
Az intézmény 1963. december 22-től működik funkcióinak ellátására tervezett,
készült épületben.
A könyvtár megszervezője és első vezetője Slezsák Imre (elhunyt 2002-ben), 1993.
május 15-ig 40 éven át nyugdíjba vonulásáig szervezte, fejlesztette az intézményt,
amely a Bódva-völgye legnagyobb könyvgyűjteménye, felnőtt és gyermek részleggel,
fiókkönyvtárakkal, zenetárral, helytörténeti és folyóirat gyűjteménnyel, kis nyomdával,
könyvkötészettel, könyvbarátkörökkel stb.
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1992. szeptember 15-től Laki-Lukács László a könyvtár igazgatója, akinek vezetése
alatt 1994. január 1-jével egyesítették a város iskolán kívüli művelődési intézményeit,
Városi Rendezvények Háza és Könyvtár néven: a Városi Könyvtárat, a Városi
Művelődési Központ és Ifjúsági Házat (Rendezvények Háza néven) és a Borsodi
Tájházat.
1999. december 1-jétől Hadobás Pál a könyvtár és a társintézmények igazgatója.
Edelény Város Önkormányzatának képviselőtestülete az intézmény nevének
megváltoztatását jóváhagyta. Az intézmény új neve 2000. április 1-jétől: Művelődési
Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum.
b.)Borsodi Tájház
A Borsodi Tájház Edelény város és a Bódva völgye regionális múzeuma.
Gyűjtőkörébe a néprajz tárgyi és szellemi anyagán kívül az ipar- és agrártörténet, a
művelődéstörténet, a helyismeret tartozik. 2000 júniusától helyet ad a Borsodi
Földvár ásatása során előkerült leletanyag egy részének is. Fenntartója Edelény
Város Önkormányzata, működtetője a Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum (István király útja 49. Tel. 48/525-080).
Három porta lakóház- és gazdasági épület-együttesét foglalja magába. A
lakóépületek és a fennmaradt gazdasági épületek a Bódva menti népi építészet
szinte érintetlenül megmaradt reprezentánsai. A száz holdon gazdálkodó kisnemes
Szathmáry-Horkay család portáját - a múzeum együttes első egységét - 1987-ben
vásárolta az akkori Városi Tanács múzeumi célra (Borsodi út 155.). A Szűcs-KissSzarka középparaszti "amerikás" család háza (Váralja u. 1.) 1997-ben került a város
tulajdonába vásárlás útján. A valaha három családnak otthont adó kisnemes
Vadászy-család portáját (Váralja u. 2.) 2000-ben vásárolta meg az önkormányzat az
örökösöktől. A porta egy részéből, két rossz állapotban lévő épület lebontása után
parkolót alakítottak ki.
A Szathmáry-Horkay-ház az 1860-as évekből származó épület. 1909-ben történt
felújításával nyerte el mai formáját. A hagyományos háromosztatú ház falait
megemelték, utcai frontjára új, nagyméretű ablakok, stukkódíszek kerültek, új bejárati
ajtóval látták el és udvari frontján oszlopsor (gang) épült mellvéddel. A gangról nyílik
a nagykamra is. Végében két bejáratos istálló épült. 1994-ben a rossz állapotban
lévő istállót lebontották, helyére 1999-ben egy ugyanolyan tömegű nyitott
fedélszékes épületrész készült a földvári ásatás bemutatására, előtérrel,
vizesblokkal. Az udvar másik oldalán, az utcai fronton 1913-ban szép, "egyiptomi"
oszlopfős nyári konyha épült szabadkéménnyel, alatta téglaboltozatos pincével.
A szabadkéményt 1960-ban elbontották, kemencéjét a gangon alakították ki.
Végében van a pincelejáró és az egykori kocsiszín és sertésólak helyén kialakított
féleresz, mely vendégfogadásra szolgál.
A múzeum kiállításai:
A múzeumi gyűjtőmunka 1988 tavaszán kezdődött. 1991 pünkösd vasárnapján nyílt
első néprajzi kiállítása a Szathmáry-Horkay-ház szobáiban. Adományozás, vásárlás
révén gyarapodott sok-sok utánajárással, odafigyeléssel. Kiállításai állandó és
időszaki jellegűek, híven tükrözik a gyűjtőkört.
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Népi lakáskultúra a Bódva mentén
Egy középparaszt család életkörülményeit bemutató kiállítás a néprajzi tárgyi
gyűjtemény anyagából. A Szarka portán látható a tisztaszoba, a nagykonyha, a nyári
konyha és a kiskomra berendezése.
Egy kisnemes család tisztaszobája
A Horkay-ház első házában a család néhány eredeti bútorával a népi lakáskultúrából
a polgári lakáskultúrába való átmeneti kettősség állapotát igyekszik tetten érni.
Emlékezés a vidék kisnemesi múltjára, kultúrájára.
Népi gazdálkodás, műhelyek
A porta gazdasági épületeiben a gazdálkodás számos eszköze látható. A Bódva
mente kézműves hagyományainak, mesterembereinek emlékére készültek,
bemutatóhelyként az ipartörténeti anyagokból rendeződtek.
Kovácsműhely
A Szarka-ház szénarakodójából kialakított gépészkovács-műhely Hodossy Gyula
szakmai segítségével több töredék műhely szerszámanyagából készült. A
kovácstermékek saját gyűjtésből származnak. Működőképes műhely.
Kádárműhely
A Szarka-ház istállójában látható Galkó Péter edelényi mesternek a család által
1999-ben adományozott műhelye, mely Krizsán Lajos szakértő segítségével és
kiegészítésével látható.
Cipészműhely
Több edelényi mester; Korbély István, Laczkó József, Szabó József, Vincze Gábor
műhelyének megmaradó berendezése került a múzeumba. A Horkay-ház nagy
kamrájának sarkában berendezett műhely híven adja vissza a hangulatot.
A borsodi földvár
A borsodi földvár - egy államalapítás kori megyeszékhely. Kiállítás az 1987 és 1999
közötti ásatási anyagából.
Két részletből áll: az első bemutatja a X. századi település mindennapjait,
lakóházakat, élet- és gazdasági módját; a második a XI- XIII. századi megyeszékhely
életét, az egyházi és világi közigazgatás rendszerét.
Rendező: Dr. Wolf Mária.
Technikai
rendezői:
Kozmáné
Bányi
Judit,
Bánfalay
Ferenc.
A feltárást és a kiállítást Edelény Város Önkormányzata anyagi támogatásával
valósították meg.
A múzeum külön gyűjteményei
Az alapállományon kívül külön gyűjteményekkel is rendelkezik, melyek története
sajátos.
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Kachelmann-textilgyűjtemény
1996-ban ajándékozta a múzeumnak Kachelmann Róbert. Nagyapja, Kachelmann
Walter erdészeti főmérnök volt Coburg hercegnél a századfordulón, a századelőn. A
nagycsaládban illett nagyon szépen kézimunkázni. Kachelmann Róbert évtizedeken
át gyűjtötte a nagynénik s a rokonság legkülönbözőbb korú, technikájú kézimunkáit,
melyekhez vásárolt és hozzáértéssel rendbe is tette. Így e gyűjtemény az elmúlt 200
év kézimunkáinak tárháza. Főként polgári lakástextilek, viseleti darabok, de jelentős
a népi szőttes és vászonhímzés része is. Értékes része a vertcsipke anyag. Az
együttest saját gyűjtéssel is gyarapítjuk. Több mint 200 kötetes kézimunkakönyvtár
tartozik hozzá, több nyelven. Jól egészíti ki a Wagner hagyaték kézimunka üzlet
sablongyűjteménye, berendezése.
A Hodossy család csengő-, kolomp- és kampógyűjteménye
Az Edelénybe települt család több generáción keresztül, a hagyományos
kovácsmesterség mellett készítette a pásztoremberek számára ezeket az
eszközöket. Az ajándékozás és vásárlás révén főként apa és fia, Hodossy Lajos
(1892-1979) és Hodossy Gyula (mindketten a Népművészet Mestere cím
tulajdonosai) legkülönbözőbb típusú, méretű termékei láthatók állandó kiállításként a
Szarka-ház hátsó házában. Megrendelésre, vásárokon ellátták az ország nagy
részét, még a szlovákiai pásztorembereknek is szállítottak.
Bódva-völgyi Könyv- és Könyvtártörténeti Gyűjtemény
Hányatott sorsú anyag. Gyűjtését a városi könyvtár korábbi vezetői Slezsák Imre és
Augusztinyi Béla végezte. Először Trizsben, majd Égerszögön volt látható. 1998-ban
a
borsodi
Ragályi
Tamás
fiókkönyvtárban
nyert
elhelyezést.
Annak megszűntével, 1999 telén került a múzeumba. Újabb része raktárban van,
régi anyaga Olvasóköri szoba a két világháború közötti időszakból címmel a Horkayház
utóházában
látható.
Régi
népkönyvtári
bútorok,
eszközök.
Könyvállománya is jelentős. Kalendárium-, imakönyv- és bibliagyűjtemény,
díszalbumok és régi folyóiratok. Itt található a finkei körjegyzőség könyvtára és több
magánkönyvtár megmaradt része.
A múzeum adattára
A múzeum adattára a városi könyvtárban a helyismereti gyűjteménnyel együtt
található. Számos értékes hagyatékot őriz, fotótára jelentős. Érdeklődőknek,
szakdolgozóknak, helyismereti gyűjtőknek értékes kutatóhely.
A Borsodi Tájház Közleményei
1996-tól jelenik meg a Borsodi Tájház Közleményei című kiadvány, évente kétszer.
Helyi neves eseményekről, évfordulókról, kiadványokról tudósít, a múzeumot
gyarapítók névsorát közli. Forráskiadványként is szolgál.
A múzeumot 1999-ben több mint négyezren látogatták meg és számos rendezvényt
bonyolított le, számosnak adott helyet. Pihenőhelyként, táborhelyként is kiváló.
1998-ban addigi tevékenységéért Az év múzeuma-pályázaton a bíráló bizottság
külön elismerését nyerte el.
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7.3.)Egyházak
Római katolikus egyház
A templom címe:
Jézus Szíve templom
3780 Edelény, Antal Gy. út 11.
A parókia címe:
3780 Edelény, Antal Gy. út 11.
Plébános neve: Kovács László
1898-ban Magyarország Erzsébet királynét gyászolta, az edelényi hívek pedig
plébánosuk, Nagy Géza vezetésével megkezdték a templom építését a királyné
emlékére. 1904. november 15-én elkészült a templom a plébános, a hívek, a
külföldön élő edelényiek és Fülöp, szász Coburg-Gothai fejedelmi herceg
adományaiból.
A templomot 1905. július 2-án ünnepélyesen áldotta meg Blaszejovszky Ferenc,
miskolci apátplébános.
A II. világháború után Ast Ferenc esperes-plébános vezetésével a hívek áldozatos
adományaiból és óriási társadalmi munkával a templom kerítése elkészült, kő alapon
idomacélból.

Görög katolikus egyház
templom címe:
Szent Kereszt Görög Katolikus templom
3780 Edelény, Újtemplom út 2-4.
parókia címe:
3780 Edelény, Semmelweis L. út 13.
Paróchus neve: Marincsák László
Az egyházközséget dr. Dudás Miklós püspök alapította 1964-ben. Az első alapító
lelkész, Obbágy Miklós jelenleg ökonomus. Az új templom szervezését és lelki
alapjait ő rakta le. A templom 1979-től 1983-ig épült dr. Keresztes Szilárd
püspöksége alatt. A templomépítés vezető lelkipásztora Rakaczki Mihály esperes
volt. A templomot Török Ferenc Kossuth- és Ybl-díjas építészmérnök tervezte. A
templom titulusa, búcsú ünnepe: Szent Kereszt Felmagasztalása. Az ikonokat és a
fali képeket: Bélaváry Alice és Nemcsics festőművészek készítették. Az
egyházközség filiái: Borsodszirák, Finke, Szendrőlád.

Református egyház
Református templom
templom címe:
3780 Edelény, István király útja 47.
parókia címe:
3780 Edelény, István király útja 38.
Lelkész neve: Szűcs Ferenc
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Műemlék református templom, 1330 körül épült. A nyolcszög három oldalával záruló,
támpilléres sugárboltozatos záródású szentélyének mérműves kétortagos ablakai a
környék legszebb gót stílusú műemlékei közé tartoznak.
1696-ban kibővítették, ekkor készült tornácos toronysisakja. Az újabb rész hajójában
festett famennyezet, díszes szószékkorona (1705), gótikus ablakok.
A jobb oldal homlokzatának faragott fa kapuja 1785-ból való, bevésett latinnyelvű
bibliai felirattal, amelynek fordítása: "Óh, Jehova! Add, amit elrendelsz, és rendeld el,
amit akarsz!"
1930-ban neogótikus bejárati kaput nyitottak rajta Schulek János tervei alapján.
Átalakították. Tornyát újjáépítették, hogy elnyerje jelenlegi beosztását és formáját.
Borsodi református templom
templom címe:
3780 Edelény, Bors vezér út 1.
parókia címe:
3780 Edelény, Borsodi út 133.
Lelkész neve: Bákai Imre
Későbarokk stílusban épült 1789-97 között Göhm András tervei szerint. 1809-11
között Csatlós János, szendrői kőműves a főhomlokzat elé építette a tornyot, amely
háromszintes, párkányokkal és lizénákkal tagolva, barokk bádog sisakkal fedve
készült.
Az egykor önálló Borsod község a megye névadó települése volt. A templom mellett,
attól északra áll a honfoglalás kori borsodi földvár, melyet az 1241. évi muhi csata
után a tatárok elfoglaltak és feldúltak. A földvár dombján, de a sáncon kívül, attól
délre áll a templom. Az egyhajós épülethez egyenes záródású, sarkain lekerekített
szentély kapcsolódik. A templom famennyezete egykorú az építéssel, s száz táblából
áll, azokat Hubay Sándor asztalosmester készítette. Kékre és rózsaszínre festett
medaillon díszítésű táblák váltják egymást. Középen négytáblányi plasztikus díszű,
hangsúlyozott középtábla koporsó. A két tájképes mellvédű karzat, valamint a
faragott és festett szószék kvalitásosabb munka
7.4.)Sportélet
Sportlétesítmények, sportegyesületek
Edelényi Városi Sportegyesület
Cím: 3780 Edelény, Borsodi 7.
Postacím: 3780 Edelény, Pf: 52.
Edelény Városi Sportegyesület által működtetett szakosztályok:

Sakk Szakosztály A Sakk szakosztály 1984 novemberének végén alakult,vezetőnk azóta is Galkó
Tibor. Egy csapattal indult, mely a megyei II - ben szerepelt. Mára odáig fejlődött,
hogy három csapatunk vesz részt a különböző bajnokságokban, ez az NB I/B, a
megyei I. és megyei II. osztály. 1998-ban az NB I/B-ben bronzérmet szereztek, a
megyei bajnokságokban pedig általában versenyben vannak az aranyéremért
mindkét osztályban.
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Évente két nemzetközi versenyt rendeznek, ez a megyében egyedülálló, de
országos szinten is kiemelkedő.
A szakosztály tagsága 40-50 játékos, közöttük a nemzetközi mestertől a
rajtengedélyes szintig terjed a játékerő.
Kiemelten foglalkoznak az ifjúságneveléssel, jelenleg is sok általános iskolás tanuló
tagja van a szakosztálynak, akik edzéseken és országos szintű versenyeken
vesznek részt. Ők később, a megfelelő rutin és tudás megszerzése után jó eséllyel
épülnek be NB I/B-s, illetve megyei csapataiba.
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
Cím: 3780 Edelény, Egres 21.
A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesületet 2002. március 5-én a Borsod-AbaújZemplén Megyei Bíróság közhasznú szervezetként vette nyilvántartásba.
Az egyesület elsősorban a Bódva völgyében élők számára szeretne tömegsport
lehetőséget biztosítani és ezen tevékenységek szervezésében részt venni. További
célja a Bódva völgyében nem gyakorolt sportágak meghonosítása (technikai sportok,
rögbi).
E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és
vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi.
Egyesület által működtetett szakosztályok:
Labdarúgó Szakosztály 2003. évben alakult a labdarúgó szakosztály. Nulláról indultak, hiszen nem voltak
játékosok, edzők, felszerelések. Edelény Város Önkormányzatának anyagi
támogatásával
a
legszükségesebb
felszereléseket
beszerezték,
így
megszervezhettek egy jól működő szakosztályt.
2004. évben a labdarúgócsapat megnyerte az Edelény Körzeti Labdarúgóbajnokságot, ezzel jogot szerzett a Megyei II: osztályban való indulásra.
2004. júliusától beindították a serdülőcsapatot, a 7, 9 és 11 éves csapatainkkal részt
vettek a Bozsik-program tornáin.
A 2004/05. évi megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban újonc csapat a 4. helyen
végzett. A serdülők csoportjukban a 2. helyet szerezték meg.
A felnőtt és az ifjúsági labdarúgó csapat jelenleg a megyei I. osztályban szerepel. Az
U 16 korosztályos csapat megyei bajnokságban szerepel.
Bendegúz Focisuli
2006. tavaszán az egyesült új szakosztályt indított Bendegúz Focisuli néven, mely a
7, 9, 11 és 13 éves korosztályok futballoktatását, edzését valósítja meg és nagy
népszerűségnek örvend.
Motocross Szakosztály –
Állandó taglétszám:35 fő. 2002-ben bérelt területen motocross pálya kialakítására
került sor került sor, amelyet minden évben a lehetőségekhez képest bővítettek. A
pályán évente 2 alkalommal Kelet- Magyarországot átfogó versenyt rendeznek
gyerekek, amatőrök, profik számára. 2005.-ben elindították az 5-6 éves gyerekek
részére a motoros oktatást. Az oktatás iránt élénk érdeklődés mutatkozik meg.
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Darts Szakosztály –
A szakosztály a 2003. évben sikerült Steel Darts OB-t rendeznie, a "Karácsonyi darts
kupa" pedig mára már hagyománnyá vált. Cél az, hogy minél több versenyt tudjanak
a városban rendezni, hogy ezáltal is népszerűsítsék a sportágat. Távlati célok között
szerepel, hogy az országos versenyekbe egyre jobban bekapcsolódva egy erős darts
bázist alakítsanak ki Edelényben.
Vasakarat Sportegyesület Edelény
Edelény II Akna
2002. július 01.-én alakult. Tagjainak száma: 86 fő. Értelmileg akadályoztatott
emberek versenyeztetésével foglalkozik. Az egyesület két sportszervezettel áll
kapcsolatban: Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, Magyar Parasport Szövetség. A
versenyzők a szövetség által meghirdetett versenyeken vesznek részt évente 10-12
alkalommal.
Versenyszámok, melyeken részt vesznek
- atlétika
- asztalitenisz
- erőemelés
- hófutás
- kerékpár.
A versenyzők szép eredményeket érnek el regionális-, országos-, és nemzetközi
versenyeken. 1 fő sportoló erőemelő szakágban részt vehetett a 12. Speciális
Olimpia Nyári Világjátékán Kínában, 1 bronzéremmel gazdagítva a magyar
delegációt.
Biliárd Klub
Edelényben 1990-ben alakult meg a Biliárd Klub, amelyben az úgynevezett karambol
válfaját játsszák a biliárdnak. A biliárdasztalon nincsenek lyukak, három golyóval
játsszák, a legnehezebb válfaja ennek a sportágnak.
Jelenleg a Bányász Klubban tartanak edzéseket minden kedden és csütörtökön
18.00 órától. A helyiséget Edelény Város Önkormányzata biztosítja a részünkre.
A klub létszáma 15 fő.
7.5.)Egészségügyi ellátás szintjei
Edelényben a lakosság ellátása három, egymástól jól elkülöníthető szinten történik:
1. A háziorvosi szolgálat (felnőtt, gyermek és fogászat)
2. A járóbeteg-szakellátás területén a szakrendelések döntő többsége
vállalkozási formában történik, s ennek jótékony hatása megnyilvánul minden
területen. A lakosság elégedett a szakrendelők nyújtotta szolgáltatásokkal.
3. A fekvőbeteg szakellátást a Koch Róbert Kórház a 2002-ben befejeződött
felújítási és bővítési munkáknak köszönhetően hosszú távon biztosítja a
kórházi ellátás jó színvonalát. A kórházban a fekvőbeteg ellátás 229 ágyon
valósul meg, melyből 135 aktív, 94 ágy pedig krónikus ágy.
Az aktív ellátást tekintve 3 osztályon biztosítunk pulmonológiai ellátást az
alábbi megoszlásban:
46 ágy
I. Tüdőosztály
II. Tüdőosztály
47 ágy
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III. Tüdőosztály
42 ágy
Krónikus betegellátás biztosítására 44 krónikus belgyógyászati és 50 légzésrehabilitációs ágy áll a rendelkezésünkre.

A városban 5 háziorvosi és 3 gyermek-háziorvosi rendelő működik. A felnőtt rendelők
a Deák Ferenc út 6. szám, a gyermekrendelők, fogászati rendelők pedig az István
király u. 65. sz. alatt találhatók. A rendelők műszaki kialakítása, eszközökkel való
felszereltsége, valamint a személyi feltételek megfelelnek a tárgyi és személyi
minimumfeltételekben előírtaknak. Mindkét telephelyen biztosítottak a higiéniás
feltételek, mind a betegek, mind a dolgozók számára.
A háziorvosok a rendelést vállalkozási formában látják el.
Edelényben három fogorvosi rendelő működik, a rendelők felszereltsége és személyi
feltételei a háziorvosi rendelőkhöz hasonlóan megfelelőek.
Amennyiben a járó-betegeket ellátó egészségügyi intézmény rekonstrukciója
megvalósul, a háziorvosi és fogászati ellátás a mai kor igényeinek megfelelő
körülmények közé kerül.
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Cím: 3780, Edelény, Dankó P. u. 80
A kórház a város szélén, az edelényi Levek István által kialakított, 10 hektáros
parkkal körülvett területen helyezkedik el. 1965-ben eredetileg is kórháznak épült
intézmény. Jelenleg városi kórházként működik. Feladata a Bódva völgye,
Kazincbarcika, Ózd, Edelény aktív tüdőgyógyászati, illetve e területek krónikus
betegeinek ellátása. Vállalkozik minden olyan feladat ellátására, amely az aktív
belgyógyászat, illetve pulmonológia hatáskörébe tartozik. Folyamatban van a kórház
I. progresszivitási csoportból történő feljebbsorolása II., vagy III. progresszivitási
szintbe, ami kiemelt szakmai ellátást biztosító intézményt jelent. Természetesen szó
van az egészségügyi szakellátás állami kézbe vételéről, de magát az ellátást a
fenntartóváltás nem változtatja meg.
Egészségügyi intézmények címei
Felnőtt háziorvosi szolgálatok:
3780 Edelény, Deák Ferenc út 6.
Gyermek háziorvosi szolgálat:
3780 Edelény, István király út 63.
Fogászati ellátás:
3780 Edelény, István király út 63.
Fekvőbeteg szakellátás: Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet:
3780 Edelény, Dankó Pista út 80.
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Szakorvosi rendelők: Központi orvosi ügyelet:
3780 Edelény, Deák Ferenc út 6.
Szakorvosi rendelők: Járóbeteg szakrendelések:
3780 Edelény, Deák Ferenc út 6.

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi
Szakigazgatási
Szerv
Edelényi,
Kazincbarcikai,
Ózdi
Kistérségi Népegészségügyi Intézete
Cím: 3780 Edelény, István király útja 52.
Szakterületei:
- Járványügy
- Közegészségügy
- Népegészségügy
- Gyógyszerellátás
- Egészségügyi igazgatás

7.6.)Intézményi szociális ellátás
Minden település köteles gondoskodni a szociálisan rászoruló emberekről. Az ellátás
területén kiemelkedő szerepet tölt be az intézményes keretek között folyó szociális
ellátás.
A város szociális ellátórendszere 2008. januárjában átalakult. Az Időskorúak
Szociális Otthona és a Családsegítő és Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató
Intézet összevonásra került, Edelényi Szociális Szolgáltató Központ néven.
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
Cím: 3780 Edelény, Árpád út 29.
Az intézmény egy intézményi központtal és egy telephellyel működő családsegítő és
gyermekjóléti szolgálattal működik. A szervezetre jellemző, hogy az ellátást végző
intézmények rugalmasan tudnak egymással együttműködni.
Ellátott szolgáltatások:
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- idősek klubja
- idősek otthona
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat
- otthoni szakápolás.
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Az alapellátások közül a családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása és kiegészítő
tevékenységként az otthoni szakápolást biztosítja a központ. A szakosított ellátás az
idősek otthonát foglalja magában.
a.) Időskorúak otthona
Az Otthon átadására 1968.11.01.én került sor, ekkor költöztek be az első lakók. A
kastély épületében találhatók a kiszolgáló helyiségek és az irodák. Az egykori kúria
épület kiegészítéseként egy kétszintes épületben oldják meg az idős emberek
ellátását. Emeltszintű ellátást az apartman házakban biztosítanak. Az Idősek Otthona
elsősorban olyan nyugdíjkorhatárt betöltött időskorúaknak nyújt szakosított ellátást,
akiknek megfelelő gondozása az alapellátás keretein belül nem biztosítható, illetve
akik önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, akiknek
egészségügyi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az
épületegyüttesben 109 lakó elhelyezésére nyílik lehetőség. A szobák 2, 3 illetve 4
ágyasak. 1998-ban az épületegyüttes kiegészült egy új építésű apartman házzal,
amely 17 fő elhelyezésére ad lehetőséget. A szintenkénti akadálymentesítés 2005.ben történt meg személyfelvonó beszerelésével. 2007.-ben tovább folytatódott az
otthon teljes körű akadálymentesítése „FOKA” Közalapítványtól pályázaton nyert
összegből. A 2006-os évben elkezdődött az otthon lakószobáiban a bútorzatok és
textíliák cseréje, amely fokozatosan továbbfolytatódik.
Az intézmény 40 éves fennállása alatt körülbelül 1150 lakót gondoztak. Az
intézmény bekapcsolódott a „Generációk kapcsolata” programba, melynek célja a
hagyományok átadása, megőrzése, az idős és fiatal generációk kapcsolatának
erősítése.

Idősek Klubja
A Szociális Szolgáltató Központ az időskorúak otthona épületében működteti sz
Idősek Klubját, azok számára, akik saját otthonukban élnek, de társaságra, hasznos
időtöltésre vágynak, testi és szellemi aktivitásuk megőrzése fontos számukra.
A Klubban lehetőség van:
- napi háromszori étkezésre
- tisztálkodásra
- hivatalos ügyek intézésében segítség kérésre
- egészségügyi tanácsadásra, vérnyomás, vércukorszint mérésre
- szabadidő programokra (olvasás, TV nézés, kézimunka, előadások,
kirándulások, vetélkedők, kiállítások, színházlátogatás)
b.) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 3780 Edelény, István király útja 58.
c; Családsegítés
A Családsegítő Szolgálatot önkéntesen felkereső, jelzőrendszer által küldött,
együttműködésre kötelezett és a szolgálat által megkeresett, szociális problémák
miatt veszélyeztetett és/vagy krízishelyzetben lévő személyek, családok vehetik
igénybe. A Szolgáltatás célja a szociális és mentálhigiéniás problémák miatt
veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési
képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
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d; Gyermekjóléti Szolgálat
A Szolgálat célja, hogy a klienseknek segítséget nyújtson a legközvetlenebbül
fenyegető negatív hatások kivédésében, illetve abban, hogy képessé váljanak
különböző problémáik önálló megoldására. Lényeges feladat a preventív
lehetőségek kidolgozása, működtetése, a családok összetartó ereének megőrzése,
támogatása, illetve az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók
helyreállításának elősegítése. Feladat a településen élő valamennyi gyermek testi,
lelki
egészségének,
családban
történő
nevelésének
elősegítése,
veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, a
családból kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozás.
e: jelző-rendszeres házi segítségnyújtás
Az öregedés folyamata új kihívást jelentenek a szociális gondoskodás különféle
területén. Egyre növekvő létszámú idős ember igényel valamilyen ellátási formát,
mely kielégítésére fel kell készülni. Mindinkább előtérbe kerül az a meggyőződés,
hogy az idős emberek segítésének legfőbb helyszíne saját otthonuk. Meg kell tehát
teremteni azokat a lehetőségeket, amelyekkel időseinket a lakásukban segíthetjük
megszokott életvitelük fenntartásában, lehetőleg még tovább.
Cél tehát a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és szociális helyzetük
miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes, időskorú,
fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, önálló életvitelének
fenntartása, a krízishelyzetek elhárítása.
Ellátási terület: Edelény, Abod, Balajt, Damak, Hangács, Hegymeg, Irota, Komjáti,
Lak, Ládbesenyő, Szakácsi, Tomor, és Tornaszentandrás települések közigazgatási
területe. Az ellátás jelenleg csak Edelény közigazgatási területén biztosított.
A szolgáltatás feladata:
Elsődleges feladata, hogy az otthonában magányosan élők egyetlen gomb
megnyomásával tudjanak segítséget kérni otthonukba.
Ellátottak biztonságérzetének növelése, állapotuk stabilizálása, további állapotromlás
megelőzése, pszichés problémák kezelése.
A segélyhívás okául szolgáló probléma feltárása, a szükséges intézkedések
megtétele.
Szociális és egészségügyi ellátás kezdeményezése.
Segítő kapcsolat kialakítása.
Egészségügyi szolgáltatókkal szociális ellátást végzőkkel való kapcsolattartás.
Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben
lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre és
segítségnyújtásra.

7.7.) Temetők
Edelény városban 3 db egyházi és 2 db önkormányzati üzemeltetésben lévő temető
található. A Császtai úti temető valószínűleg 1-2 éven belül betelik. Korábbi
képviselő-testületi döntés alapján a Szentpéteri út mellett található katolikus egyházi
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temetőt önkormányzati kezelésbe kell venni, amivel mintegy ötven évre biztosítható
városunkban a temetkezés. Fontos szempont a temetők bővítése, ez azonban csak
a pontos paraméterek ismerete után lehetséges. A jövőbeni tervek között szerepel a
városi köztemető megközelítésének kialakítása a Rajk László útról járda
kialakításával.
8.)Műszaki infrastruktúra
8.1.) Közúthálózat-fejlesztés, járdaépítés
A város közlekedési adottságai jók. A városon halad át a 27-es számú főútvonal.
A vasúti közlekedésbe szintén be van kapcsolva, itt halad keresztül a 94-es számú
vasúti szárnyvonal.
Az elmúlt ciklus időszakában 27 utat építettek és újítottak fel a város különböző
részein.
Elkészült a Nefeljecs, Hóvirág, Jázmin, Erkel Ferenc, Szent Márton utca burkolata,
és a Császtai szőlőhegyre vezető út egy része. Felújításra került a 2010. évi árvíz
alatt károkat szenvedett Katona J., Malomszög, Móricz Zs. utak rekonstrukciója, a
Művelődési Ház előtti tér új burkolatot kapott.
Az elmúlt három évben a városban mintegy 13 km járdaszakasz épült meg.
Mindemellett a város hosszú távú fejlődése szempontjából nagyon kellene, hogy a
26-os számú út Sajószentpétert elkerülő szakasza mihamarabb megépüljön, mert
ezáltal Edelény is jobban be tudna kapcsolódni az ország vérkeringésébe.
BAZ megye Területrendezési Terve a 27-es számú főútvonal elkerülő szakaszának
megépítését irányozza elő, mely nem jár együtt új Bódva híd építésével.

8.2.) Közműfejlesztés
a.) Ivóvíz
Edelény város vízellátása teljes egészében az ÉRV Rt-től átvett mucsonyi, valamint
a borsodsziráki ágon keresztül történik. Az Önkormányzat nem rendelkezik saját
vízbázissal, mely ez által viszonylagos kiszolgáltatott helyzetet eredményez. A
hálózatunk túlnyomórészt elöregedett, az 1950-es, 1970-es évek között épült
azbeszt cement, öntött vas és acélcsövek.
Az 40-50 éves acélvezetékek korukból adódóan erősen korrodáltak, több helyen
lyukasak, míg az eternit vezetékek elöregedtek, gyakoriak a repedéses csőtörések.
Jelentős a bekötővezetékeken, valamint az aknákban bekövetkezett hibák száma,
amelyen a vezetékek korából, a szerelvények korróziójából adódnak. A terület
vízföldtani adottságából eredően az elfolyó ivóvíz a legtöbb esetben nem kerül a
felszínre, hanem észrevétlenül elszivárog a kavicsrétegben.
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A veszteség hatékony csökkentése, a biztonságos üzemelés csak az elöregedett
vezetékek rekonstrukciójával, ütemezett cseréjével valósítható meg. A
bekötővezetékek folyamatos rekonstrukciója kiemelt feladat a hálózati veszteség
csökkentése érdekében.
A vízmű telepen 6 db fúrt kút található. Négy darab sekély mélységű, a Bódva
folyótól 800-900 m-re, a folyó vízadó össztetére (összehalmozódott üledék) települt
parti szűrésű kút. Két darab mélyfúrású kút a térség rétegvizeinek kitermelését
végezte.
A kutakból kitermelt vízmennyiség vízminőségi paraméterei meghaladták az
egészségügyi határértéket.
b.)Szennyvíz
A csatornahálózat hossza a bekötővezetékekkel együtt 56.618 fm. A fogyasztó
helyek száma 2937 db, ebből lakossági 2772 db, közületi 165 db. A vízellátásba
bekötött lakásokhoz viszonyítva 79,6 %-os a szennyvízrákötés. Az 50-es, 60-as
években épült csatornák anyaga többségében azbeszt cement cső. Az átemelők
nem tökéletes szigetelése, a csatornahálózat állaga miatt gyakoriak az üzemzavarok,
ami elsősorban a dugulások nagy számában nyilvánul meg.
A szennyvíztisztító-telep kapacitása a mai műszaki előírásoknak ugyan megfelelne,
de a beérkező nagy mennyiségű csapadékvíz csökkenti a telep hatásfokát, és nem
üzemel megfelelő határértékkel. Ezek alapján a város kötelezéssel rendelkezik az
ÉMI KTVF részéről, illetve befogadott 2015. december 31-ig érvényes szennyezés
csökkentési ütemtervet kell végrehajtania.
Fontos megemlíteni, hogy az edelényi szennyvízhálózat nem egyesített rendszerű,
ebből kifolyólag tilos bevezetni a hálózatba a csapadékvizet. Esős időszakban jól
nyomon követhető, hogy a szennyvíz telepre beérkező vízmennyiség jelentős része
csapadékvíz. Ezen mennyiség csökkentése érdekében elengedhetetlen az illegális
csapadékvíz-bekötések felszámolása, szankcionálása. Erre alkalmas füstölőberendezéssel ezek az illegális bekötések kiszűrhetőek.

c. )Csapadékvíz-elvezetés, árvédelem
A város csapadékvíz-elvezető rendszere nyílt és zárt, valamint szikkasztó
árokrendszerekből tevődik össze. Az elmúlt évek változékony időjárása miatt különös
fontosságú a városi csapadékvíz-elvezetés működőképességének a javítása és
fenntartása. A nagy esőzések alkalmával több, „régen elfeledett” vízelvezető árok
újbóli kialakítása vált és válik szükségessé. A kisebb vízelvezetőárkok
állagmegóvását az ingatlanok tulajdonosainak bevonásával kívánjuk megoldani úgy,
hogy a kitermelt földet a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. elszállítja.
2011. évben a következő munkálatokat végezte el a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. Herman Ottó- Bólyai út sarok csapadékvíz átemelő építése, Miklós
Gyula út áteresz készítése, Császtai út vízelvezető árok tisztítása, Móra Ferenc útnál
Holt Bódva árok tisztítása, Tóth Árpád u., Kővágó u., Császtai u., átereszek
tisztítása, Gábor Áron u., Bem József u., medertisztítás.
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A zárt vízelvezető rendszerek, valamint a nagyobb vízhozamú árkok, patakok
karbantartását a Kft.. folyamatosan végzi.
A 2010. május, június hóban lezajlott árvízi katasztrófa miatt a városfejlesztés egyik
legsarkalatosabb pontjává vált az árvédelem, melyet helyi szinten nem lehet
megoldani, mivel a teljes vízgyűjtő területen érintően kell vizsgálni és a megoldást is
kistérségi, sőt regionális szinten kell keresni, mely a Bódva folyó vízgyűjtő területén
is túlnyúlhat.
Az árvízi helyzet előidézésében a heves esőzések mellett az tény is közrejátszott,
hogy a szlovák területekről a Bódva-folyó völgyébe leengedett tározók vize mellett a
mellékvizek, a Rakaca-patak és tározó vize is terhelte a már így is kritikus
árhullámot.
A vízelvezető hálózat a megnövekedett vízhozamnak, eső intenzitásnak és a
kialakult helyzetnek nem felel meg.
Méretezett és megfelelően megépített,
karbantartott rendszer kiépítésére van szükség, mely biztonsággal levezeti a
csapadékot az érintett területekről.
Már 2005-ben elkészült a Bódva-völgye árvízvédelmi programja, mely előrevetítette
a vízgyűjtő terület veszélyeztetettségét. Ugyanakkor a 2009.05.01-én elfogadott BAZ
Megye Területrendezési Terve nem tartalmazza, a Bódva-folyó árvédelmi
veszélyeztetettségét, és nagyvízi –meder övezete sem került megállapításra.
A korábbi elhatározások is lekerültek a napirendről, így a Perkupai-tározó terve, mely
évtizedekig a vízügyi stratégia része volt, még csökkentett változatában sem került
be a tervekbe.
Hasonlóképpen a Rakacai-tározó és ahhoz épülő előtározók és iszapfogók terve is
meghiúsult természetvédelmi szempontokra való hivatkozás miatt.
További problémát jelentett és jelent napjainkban is, hogy a természetvédelem és a
vízügy még napjainkban is ellenérdekelt. Nagyon sok kis záportározó létesítése
hiúsult meg természetvédelmi és élőhely védelmi okokra hivatkozva. A további
katasztrófák elkerülése végett elkerülhetetlen az árvédelem térségi szintű kezelése.
A jelenlegi helyzetet nehezíti, hogy a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatával
egyidejűleg készül az új VÍZGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ, azonban jelen terv
készítésekor még csak a 2005-ben készült tervet, és a 2011-ben készült vízügyi
szakvéleményt tudtuk figyelembe venni az alábbiakban.
A Bódva vízgyűjtő területének határait dél-délnyugatról a Bükk-hegység, kelet felől a
Zempléni-hegység valamint északi irányból a Szlovák-érchegység adja. A vízgyűjtő
terület nyugaton a Sajó vízgyűjtőjével határos. A szóban forgó területet a Cserehát
északkeleti harmada és az Észak-Borsodi és Szlovák-karszt (Gömör-Tornai karszt)
2
alkotja. A vízgyűjtő terület kiterjedése 1.727 km , ennek valamivel több mint a fele,
2
869 km Magyarországon terül el (1. és 2. ábra).
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1. ábra: A Bódva teljes vízgyűjtő területe (VITUKI 1972)

A Bódva fő forrása a Szlovák-érchegység déli peremterületéről, az 1.187 m magas
Nagy Csükerész lábától ered. A magyar oldalon a vízgyűjtő terület legmagasabb
pontja az Aggteleki hegységben levő Fertős tető a 604 méteres tengerszint feletti
magasságával. A forrásvidéktől a Sajóba ömlésig meg-tett szakaszon a folyó
változatos tájakon halad végig. A tájképi különbségeken kívül beszélhetünk jelentős
földtani, talajbeli illetve élővilágbeli különbségekről is.

A Bódva-völgy a folyásiránynak megfelelően a földtani felépítés valamint az eltérő
völgyfejlődés alapján az alábbi főbb szakaszokra oszthatók:
• Felső Bódva-völgy,
• Kanyapta-medence,
• Alsó Bódva-völgy,
• Edelényi völgykapu.

2. ábra: A Bódva hazai vízgyűjtő területe (VITUKI)

127

A Felső Bódva-völgyén a keskeny és mély érchegységi völgyszakaszt,
medenceszerűen kiszélesedő és ellaposodó völgyszakasz váltja fel, a völgytalp 300400 méteres magasságról 100-150 méteres tengerszint feletti magasságra csökken.
A folyó a Kanyapta-medencében síkvidéki jelleget vesz fel, valamint folyásirányban
jelentős változás következik be.
A magyarországi szakaszon a fenti csoportosítás szerinti Alsó Bódva-völgybe lép a
folyó. Ezt a szakaszt a hazai vízgyűjtőn a Bódva felső völgyének tekinthetjük. Az
államhatártól Perkupáig a folyó jobb partján fekvő Tornai Alsó-hegy és a bal partján
elhelyezkedő pannóniai üledékekből kiemelkedő mészkőszirtek határolják a völgyet.
A völgy folytatásaként Perkupa után Szalonnáig egy keskeny szurdokszerű szakasz
következik, ahol a Bódva a Rudabányai- valamint a Szalonnai-hegység között halad
el, majd ezt egy tágas medencejellegű rész, a Szendrői-medence váltja fel. A
tetőmagasságok itt mindössze 350 méter körüliek. Az Alsó Bódva-völgy lezárásaként
az Edelényi völgykapu előtt a Bódva a Szendrőládi szurdokon halad végig, majd
Edelény térségében egy kiszélesedő, ellaposodó tájon végigvonulva Boldvánál a
Sajóba ömlik, annak 69,3 fkm-énél.
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A Bódva-völgy nagyvízi vízjárásának elemzése
A Bódva magyarországi szakaszának hidrológiai – vízrajzi vizsgálatának
elkészítésekor, - különös tekintettel az árvízi időszakok vízjárásának elemzésére alapadatként a magyar szakasz vízmércéinek vízállási adatsorait vettük figyelembe,
kellő kontrollal elemezve, minősítve azok észlelési adatait. A rendelkezésre álló
lehetőségek, ismereteink szerint igyekeztünk feltárni a szélsőséges lefolyási értékek
kialakulásának, vagy éppen elmaradásának hátterét – meghatározva a tendenciákat.
Bár megbízásunk a magyar vízfolyás szakaszra vonatkozott, az objektív értékelés
érdekében szükséges volt némi kitekintés a szlovák területre is. Ennek oka, hogy a
Bódva vízjárását – így nagy és kisvizeit is - alapvetően a szlovák vízgyűjtő határozza
meg, melyet tovább módosítanak – mind pozitív – mind negatív irányban, a
magyarországi mellékvízfolyások. Ebből következően a szlovák területen végzett –
és tervezett- vízgazdálkodási beavatkozások – töltésezés, mederkotrás, tározóépítés
stb. ismerete szükséges lenne a magyarországi területi tervezésekhez – így az
árvízvédelmi, vízrendezési, vízhasznosítási tervekhez, valamint az EU Vízkeret
irányelv elvárása szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási tervezéshez is.
Mindezekről jelenleg hivatalos szinten sincs információ. Az összes adat, ami a
szlovák vízgyűjtőn történt beavatkozásokról rendelkezésre áll a megépített tározók
műszaki adata, nincs tudomás azok napi üzemeltetési gyakorlatáról, a medrek
töltésezettségének kiépítéséről, vízszállító-képességének állapotáról stb. sem. A
Bódva szlovák szakaszáról 2 vízmérce vízállásadata és vízhozam adata érhető el,
napi gyakorisággal a www.shmu.sk weboldalról.
Vizsgálatunkban a szlovák területen történt beavatkozások magyarországi hatására
indirekt módon következtettünk – azaz az itthoni vízrajzi észlelések eredményének
és a tározó építési időpontok egybevetésével, és a megelőző időszakhoz történő
viszonyításával, vonunk le következtetéseket a változás hatására, tendenciáira.
Külön, részletesen elemeztük egy kiemelkedő nagyvíz - a jelenlegi mértékadóhoz
közeli – 1999. márciusi árvíz kialakulásának és lefolyásának körülményeit, az árvíz
által veszélyeztetett területeket, egyben bemutatva a jelenlegi árvédelmi rendszer
gyenge pontjait is. E vizsgálat kapcsán mutatjuk be – a területen egyetlen
beavatkozásra lehetőséget adó vízgazdálkodási létesítmény – a Rakacai víztározó
tényleges szerepét az árvízi lefolyás alakításában.
A magyar Bódva szakasz vízmércéi:
• Állomás =Bódva – Hídvégardó - Vízrajzi azonosító = 001742
Észlelés kezdő éve =1981 Feldolgozás záró éve = 2005
2
A vízmérce szelvényhez tartozó vízgyűjtő terület=875 km
Folyó km = 54,83
A vízmérce „0” pontja= 165,28 m.Bf
• Állomás =Bódva – Szalonna - Vízrajzi azonosító = 001743
Észlelés kezdő éve =1969 Feldolgozás záró éve = 2005
2
A vízmérce szelvényhez tartozó vízgyűjtő terület=1235 km
Folyó km. = 33,00 fkmA vízmérce „0” pontja= 143.02 m.Bf
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EOV-koordináták: X=346500.000 m Y=774500.000 m
• Állomás =Bódva – Szendrő - Vízrajzi azonosító = 001744
Észlelés kezdő éve =1928 Feldolgozás záró éve = 2005
2
A vízmérce szelvényhez tartozó vízgyűjtő terület=1496 km
Folyó km. = 26,56 fkm
A vízmérce „0” pontja= 138,10 m.Bf
• Állomás =Bódva – Borsodszirák - Vízrajzi azonosító = 001745
Észlelés kezdő éve =1950 Feldolgozás záró éve = 2005
2
A vízmérce szelvényhez tartozó vízgyűjtő terület=1657 km
Folyó km. = 9,30 fkm
Nullapont: 123.36 mBf Érvényes: 1950-04-19 – tól
Nullapont: 121.26 mBf Érvényes: 1963-01-01 - től
Nullapont: 121.35 mBf Érvényes: 1983-06-06 - tól
EOV-koordináták: X = 324100.000 m Y = 776800.000 m
Lefolyást módosító tényezők
A Bódva vízgyűjtőjén 3 olyan víztározó található, mely alkalmas jelentős mértékű
lefolyás-szabályozásra:
Bukovec I. tározó
Tápláló vízfolyás: Ida patak
Hasznosítási célok: iparivíz-tározás, árhullám-csökkentés
Üzemelés kezdete: 1966
2
Vízgyűjtő terület nagysága: 65,4 km
Évi átlagos csapadék: 722 mm
A tápláló vízfolyás jellemző adatai:
3
• Minimális lefolyás (Qmin) = 0,03 m /s
3

• Átlagos lefolyás (Qátl) = 0,62 m /s
3

• Árvízi lefolyás (Qátl) = 47 m /s
Teljes térfogata:

2,19 millió m

3

3

• Ebből árvízi térfogat 0,31 millió m
3
• Hasznos térfogat: 1,74 millió m
3
• Nem csökkenthető (holt térfogat): 0,14 millió m
Bukovec II. tározó
Tápláló vízfolyás: Ida patak
Hasznosítási célok: ivóvíz-tározás, árhullám-csökkentés
Üzemelés kezdete: 1976
2
Vízgyűjtő terület nagysága: 47,4 km
Évi átlagos csapadék: 722 mm
A tápláló vízfolyás jellemző adatai:
3
• Minimális lefolyás (Qmin) = 0,03 m /s
3

• Átlagos lefolyás (Qátl) = 0,59 m /s
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3

• Árvízi lefolyás (Qátl) = 47 m /s
3

Teljes térfogata: 23,40 millió m
3
• Ebből árvízi térfogat 1,10 millió m
3
• Hasznos térfogat: 21,9 millió m
3
• Nem csökkenthető (holt térfogat): 0,09 millió m

Rakacai tározó
Tápláló vízfolyás: Rakaca patak
Hasznosítási célok: komplex vízpótlási célú víztározás, árhullám-csökkentés, jóléti
Üzemelés kezdete: 1962
2
Vízgyűjtő terület nagysága: 233 km
Évi átlagos csapadék: 650 mm
A tápláló vízfolyás jellemző adatai:
3
• Minimális lefolyás (Qmin) = 0,01 m /s
3

• Átlagos lefolyás (KöQ) = 0,55 m /s
3
• Árvízi lefolyás (Q2%) = 50 m /s
Teljes térfogata:

6,4 millió m

3
3

• Ebből árvízi térfogat 0,63 millió m
3
• Hasznos térfogat: 5,77 millió m
3
• Nem csökkenthető (holt térfogat): 0,03 millió m
Mint a tározók adataiból is kitűnik az Ida patakra települt tározók (különösen a
Bukovec II.) méretüknél fogva is alkalmasak a nagyvizek betározására, de az Ida
patakban hagyandó minimális mennyiségen kívül a kisvizeket is felfogják. A tározók
vizet adnak le a Kassa vízellátását szolgáló bukoveci vízműnek. A Bódva
vízgyűjtőjéről ezáltal folyamatosan a Hernád vízgyűjtőjébe kerülő minimális
vízmennyiség 400 l/s-ra, maximálisan 700 l/s-ra tehető. A Bódva felső vízgyűjtőjén
Medzev térségében is létesült egy felszíni vízkivételi mű vízellátási céllal. Műszaki
paramétereit és tényleges vízelvonó hatását nem ismerjük. A Rakacai tározó
3
létesítésének egyik célja a Bódva kisvízi víz-hozamainak 1,9 m /s-ra történő
kiegészítése, ezáltal a sajóecsegi ipari vízmű vízpótlásának biztosítása. A tározó 180
3
napon keresztül 0,55 m /s vízpótlásra alkalmas, azonban részben a vízigények
csökkenése, részben a jóléti hasznosítás vízigényei miatt ezt a lehetőséget az utóbbi
évtizedekben nem alkalmazták.

A Bódva folyó árvizei
Véleményünk szerint a Bódva vízjárásában bekövetkezett változás előidézője a
Bukovec II. tározó üzembeállítása. A Bódva vízgyűjtő mellékágain korábban is
épültek tározók. A Rakacai tározó 1962-től, a Bukovec I. tározó 1969-től üzemel. E
tározók árvízszabályzó hatása, azonban hasznos és árvízi térfogatuknál fogva,
elsősorban helyi, illetve a közvetlen alvízi szakaszra kiterjedő jelentőségű.
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3

Az 1977-ben üzembeállított Bukovec II tározó 21,90 millió m -es hasznos és 1,10
3
millió m árvízi térfogata már alkalmas a vízgyűjtő vízjárásának érdemi
befolyásolására.
3

3

A tározót úgy méretezték, hogy az Ida patak Q1%-os 44 m /s-os árvizét 25 m /s-ra
csökkentse. Mint már korábban is leírtuk, szlovák területen a Bódva vízgyűjtő (864
2
km ) három fő részre tagolódik, ebből a legjelentősebb az Ida patak vízgyűjtője (381
2
2
km ). Bár a Bukovec I. és II. tározók vízgyűjtő területe mindössze 65 km , azonban
speciális elhelyezkedésüknél fogva az Ida patak fő ágának vízjárását a két tározó
üzemvitele alapvetően meghatározza.
Sajnálatos módon a 2010-es év csapadékos időjárása mellett Edelényben, illetve a
Bódva völgyében a katasztrófahelyzet előidézésében jelentős tényező volt a
Bukovec tározó vizének leengedése és emellett a Bódva mellékvízfolyásának a
Rakaca-pataknak, illetve a Rákacai-tározó vizének egy időkeresztmetszetben történő
leengedése volt.
A Bódva-völgyi vízrendezések célja mindenkor a vizek kártételei és az árvizek elleni
védekezés volt. Alapelve elsődlegesen a lakott területek megvédése, a belterületi
mederszakaszok minél nagyobb biztonsággal történő kiépítése, külterületen viszont
a medret csak olyan mértékben építették ki, amely lehetővé tette, hogy a Bódva
kisebb (3-5-10 évente előforduló) árhullámai a mederben maradjanak. Az ennél
nagyobb vizek a völgyfenéken szétterülve az árvízi lefolyást lassítják, ezzel az alsó
szakaszok, belterületek árvízi biztonságát növelik. Fejlesztési javaslatunk ezt az
alapelvet követi.
A belterületek, lakott területek árvízmentesítése nem megkérdőjelezhető társadalmi
igény, a medreket a 100 éves gyakoriságú, 1%-os valószínűségű vízhozamra (Q1%)
kell kiépíteni. Ugyanakkor külterületen lehetőség szerint a vizek visszatartása a cél,
vagyis a 10 éves gyakoriságú (Q10%-os) nagyvizeket a völgyfenékre kiengedve az
árvízi lefolyást lelassítani, a víz visszatartásával az alsó szakaszokon az árvízi
vízszinteket csökkenteni.
Ez az elv több szempontból is kedvező. Egyrészt a 10 éves gyakoriságú, néhány
napig tartó elöntés – a kifolyt vizek árvíz utáni megfelelő visszavezetése esetén – a
völgyfenék szántóföldi, illetve rét-legelő gazdálkodású mezőgazdasági területein
különösebb kárt nem okoz, a természetes állapothoz közeli körülményeket teremt.
Ugyanakkor a Bódva teljes betöltésezése az árvizek levonulását olyan mértékben
meggyorsítaná, hogy az nemcsak a Bódva alsó szakaszán lévő településeket, de a
befogadó Sajó menti településeket is – egészen Miskolcig – veszélyeztetné, és a
mostaninál magasabb töltések kiépítését tenné szükségessé.
Nagyon fontos azonban, hogy a völgyfenéken szétterülő vizeket ne engedjük rá a
lakott területekre, ezért a települések felett terelőtöltésekkel kell a völgyfenék vizeit a
mederbe visszaterelni a belterületi töltések felső végéhez csatlakozva. Ahol a lakott
területek a Bódva széles árterében vannak – a Perkupa fölötti szakaszon –, a fenti
alapelveknek megfelelően nem a Bódvát javasoljuk töltésezni, hanem a
veszélyeztetett településrészeket körtöltéssel ellátni.
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Megvizsgáltuk a Bódva árvízi szempontból lényeges szerepet betöltő műtárgyait. A
Bódva felső szakaszán lévő régi, 10-12 m nyílású, íves vasbeton hidak 30-40 cm-rel
visszaduzzasztják a mértékadó vizeket.
A hidak szerkezeti alsó éle viszonylag magas, a mértékadó vízszint feletti 50 cm
biztonság megvan, ezért a rendezések során tűrt állapotként a hidak megmaradása
mellett döntöttek, végleges megoldást azonban a hidak átépítése jelentené.
Bár a Bódván csak az egész vízgyűjtőre kiterjedő, több napos esőzés vagy a hirtelen
hóolvadás okoz árvizet, a kis területre kiterjedő, rövid időtartamú felhőszakadás,
zápor nem indít a Bódván árhullámot, az ezekből a mellékágakon kialakuló
árhullámok jelentős vízkárokat, elöntéseket okozhatnak. A mellékvízfolyások
problémáját csak a belterületi, torkolati szakaszokra korlátozva vizsgáltuk,
foglalkoztunk ugyanakkor a heves vízjárású, meredek domboldalak közül érkező,
belterületen keresztülfolyó patakok árvizeinek mérséklésével, a záportározási
lehetőségek feltárásával. Az úgynevezett „zöld tározók” megépítése esetén a
tározótöltés műtárgya csak annyi vizet enged tovább, amely a településre nem jelent
veszélyt, az árhullám víztömegét néhány órán, esetleg egy-két napon keresztül
visszatartja. Kisvíz idején a patak lefolyását a záportározó nem befolyásolja.
A legjelentősebb mellékágon, a Rakaca-patakon épült víztározó alapvetően nem
3
árvízi célokat szolgál, bár van 0,63 millió m árvízi térfogata, ami a Rakaca-patak
árhullámát kis mértékben (a MÉLYÉPTERV tanulmánya szerint 10 %-kal) csökkenti.
3
3
A Rakaca Q1%-os 65 m /s nagyvízi vízhozamát tekintve ez 6,5 m /s-ot jelent a Bódva
3

120 m /s-ával szemben. Nagyvíz idején a tározó Bódva főágra való hatása
elsősorban közvetlenül a betorkollás alatt, Szendrőben érezhető.
A helyi vízkárokat tekintve a települések belterületén legközvetlenebb hatása a
belterületi vízrendezés megoldott, vagy rendezetlen voltának van. Ez minden
településre érvényes; fontos feladat a vízelvezető árokrendszer kiépítése illetve a
meglévők felülvizsgálata vízelvezető képesség (megfelelő szelvényméret) illetve
esésviszonyok tekintetében. Az árkokat minden esetben el kell vezetni a befogadó
patakokig vagy a Bódváig (lásd például Boldva külterületi vízelvezető árkainak
problémáját). A vízelvezető árkok karbantartását, tisztítását minden évben el kell
végezni, ellenkező esetben a hirtelen érkező csapadékot nem tudja befogadni,
levezetni. Ez a kérdés helyben megoldandó feladat, ezért a belterületi vízrendezés
problémájával a települések árvízvédelmi fejlesztési javaslatai között nem
foglalkozunk.
A belvízveszély a területen – a hegy-, dombvidéki jellegre való tekintettel – nem
jellemző, a kiszélesedő völgytalpak mikrodomborzatában alakulhatnak ki vízfoltok,
pangó vizek. A mederrendezések során ezeken a helyeken lecsapoló csatornák
épültek, melyeket a mélypontokon vezettek be a Bódvába, a töltésezett szakaszokon
torkolati beeresztő műtárggyal. A területhasználók igényei szerint – meliorációs
tervek alapján – a lecsapoló csatornákba egyéb vízlevezető árkok is bevezethetők.
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d.) Áramszolgáltatás
A térségben, így Edelényben is az elektromos-energia szolgáltatást az ELMŰÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. biztosítja. A szolgáltatás színvonala megfelelőnek
mondható. Elkészült a belváros légkábeles hálózat földkábelbe történő kiváltásának
a terve, melyet az elkövetkezendő időszakban meg kívánunk valósítani.
Folyamatosan teljesítjük a közvilágítási lámpa-testek számának bővítésével
kapcsolatos lakossági igényeket.
A közvilágítás költségeinek csökkentése érdekében szükséges az alternatív irányú
fejlesztési lehetőségek figyelembe vétele, az erre irányuló pályázati lehetőségekkel
élve.
e.)Környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás
A város hulladékgazdálkodásának helyzete (települési szilárd hulladékok, veszélyes
hulladékok, települési folyékony hulladékok) jelentősen befolyásolja a talaj, felszíniés főleg a felszín alatti vizek állapotát.
A lakosságnál keletkező kommunális hulladék szelektív gyűjtésére lehetőséget
nyújtó hulladékgyűjtő szigetek elhelyezésre kerültek a város területén.
Az eddigi tapasztalatok alapján a hulladékok szelektív gyűjtésének hatékonysága a
lakosság körében nem eléggé hatékony.
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
hulladékgyűjtő udvart létesített, melyet a szakhatósági engedélyek meglétét
követően várhatóan 2011. december elejétől fog üzembe helyezni. A hulladékgyűjtő
udvar alkalmas lesz a lakosságtól érkező különféle veszélyes hulladékok
(akkumulátorok, elektronikai hulladékok stb.), kerti és zöld hulladékok, fém,
műanyag, papír, üveg, háztartási kommunális hulladékok fogadására.
A város kül- és belterületein egyaránt található több kisebb-nagyobb illegális
hulladéklerakó.
Külterületen két jelentős nagyságú, már nem üzemelő, lezárt hulladéklerakó
található, melyek a következők:
-

szeszfőzdei lerakó (István király út D-i vége) (8 000 tonna), mely teljesen lezárt,

-

a Ládbesenyő felé vezető út jobb oldalán található (Balajti) lerakó (az Isten hegy
után) (50 000 tonna), mely betonfallal lezárásra került.

Ezek nagy része földdel letakart, növényzettel benőtt. Az illegális hulladék elhelyezés
ezeken a területeken megszűnt.
A hulladék lerakatok felszámolása folyamatos, de sajnálatos módon azok
rendszeresen újratermelődnek annak ellenére, hogy a városban a hulladékszállítás
ingyenes. Szükséges ezen illegális hulladéklerakók végeleges felszámolása, mivel
ezek jelentősen szennyezik a felszíni- és felszín alatti vizeket.

134

A városban csak hulladékgyűjtés, illetve begyűjtés történik „A települési hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 213/2001. (XI.14.) Korm.
rendeletben leírt követelményeknek megfelelően, hulladék elhelyezés nem
engedélyezett.
Edelény város területén keletkező összes települési szilárd hulladékot és a 8
hulladékgyűjtő szigeten szelektíven gyűjtött hulladékot az Észak-magyarországi
Hulladékgazdálkodási Zrt. (ÉHG Zrt.) szállítja el ártalmatlanításra a Sajókazai
Hulladékkezelő Centrumba.
A városban a KEOP -6.2.0/A/09-2009-0048 kódszámú pályázat keretén belül 2010.
október végére elhelyezésre került 4 db nagy komposztáló keret közösségi
komposztálás megvalósítása céljából, valamint 2db benzines komposztaprító gép
került elhelyezésre az ide érkező zöld hulladék aprítására. A komposztáló
eszközöket a lakosság és az intézmények vehetik igénybe, a zöld hulladék
elhelyezésére. A keletkező komposztot saját céljaikra a termőföldek minőségének
javítására használhatják fel. A város lakossága részére összesen 120 db kis
komposztáló keret került kiosztásra, amihez ingyenesen bérelhető komposztaprító
berendezések segítségével a lakosságnak lehetősége van otthoni komposztálásra is.
2011-től érezhető lesz a keletkező kerti és zöld hulladék mennyiségének csökkenése
a lerakott hulladékban.
Az edelényi szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszap környezetvédelmi
előírásoknak megfelelő szállító járművekkel az ÉHG Zrt. által elszállításra kerül
végleges ártalmatlanításra a Sajókazai Hulladékkezelő Centrumba.
A városban lévő lakóingatlanok 20%-a (azaz kb. 600 ingatlan) nem csatlakozott a
szennyvízelvezető hálózatra. Ezen ingatlanokon keletkező települési folyékony
hulladék sajnos még mindig csak kb. 100-ad része kerül szippantásra, a többi a
talajba kerül a még használatban lévő egyedi zárt szennyvíztárolók nem megfelelő
szigeteltsége miatt, továbbá a lakosság jelentős mennyiséget juttat a talajba
különböző módokon, ezért fokozottabb ellenőrzésre van szükség. A talajba jutó
települési folyékony hulladék a felszín alatti vizek rendkívül súlyos szennyeződését
okozza. Fontos feladat az ingatlantulajdonosok ösztönzése a szennyvízelvezetőhálózatra való rácsatlakozásra.
A város közigazgatási területén található hulladéklerakók csurgalékvize és a
szennyvízelvezető hálózatra még nem csatlakozott ingatlanok szennyvíztárolóiból a
talajba jutó települési folyékony hulladék nagymértékben szennyezik a talaj és
rétegvizeket, mely szennyezést jelentős mértékben csökkenteni kell annak
érdekében, hogy a város déli részén lévő kutak ne szennyeződjenek tovább, azok
üzemeltethetők legyenek.
Edelény város lakosságának körében a környezettudatos viselkedés kialakítása
jelentős mértékben javítaná a város környezeti állapotát.
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A környezettudatos viselkedésre való nevelést már az óvodákban el kell kezdeni,
illetve rendezvények, hulladékgyűjtési akciók segítségével a felnőtt lakosságot is rá
kell kényszeríteni a város környezetének védelmére.
El kell készíteni a város új „Környezetvédelmi Program”-ját, mely részletes
tájékoztatást adna a város környezeti állapotáról és iránymutatásokkal szolgálna a
problémák megoldására.
Edelény Város Önkormányzata rendelkezik Helyi Hulladékgazdálkodási Tervvel,
melyet 2004. június 24.én fogadott el a Képviselő-testület. A végrehajtásáról szóló
beszámolók időpontja: 2007. június 21., 2008. szeptember 10., 2011. június 30. A
Terv felülvizsgálatáról szóló rendeletek: 22/2007.(VIII. 16.); 27/2008.(IX.11.), a
jelenlegi Terv 2016.-ig van érvényben.
f.) Térinformatikai infrastruktúra és szolgáltatások
A rendelkezésre álló, heterogén digitális térinformatikai alkalmazásokhoz és
adatbázisokhoz történő hozzáférés jelenleg a Polgármesteri Hivatal szervezetén
belül is nehézkes, a köztük folyó kommunikáció a digitális infrastruktúra
hiányosságaiból és a rendszerek kommunikációképtelenségéből fakadóan jórészt
papír alapon történik.
Irodai alkalmazások közül a következőt használja az önkormányzat:
- office programcsomag többféle verziója
A felhasználói programok a következők:
- iktató: WIKT7
- szociális nyilvántartó és számfejtő: WINSZOC
- gyámügyi nyilvántartás: WINGYER
- helyi adó program: ONKADO
- vagyonnyilvántartás: KATAWIN
- készlet és tárgyi eszköz nyilvántartó: ECOSTAT
- költségvetés és bérszámoló készítő program: TTG
- munkaügyi nyilvántartó és illetményszámfejtő program: KIR3
- térinformatika rendszer: MAP SERVER
- szavazatszámláló és konferencia rendszer: MUOKS.
A programok nagy része régi verzió, frissítésük a hatékonyabb, gyorsabb működés,
ügyintézés miatt szükséges lenne, ezt azonban az önkormányzat szűkös keretei nem
engedik meg.
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II.TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
VÁZLAT
(A TELEPÜLÉSRENDEZÉST MEGALAPOZÓ KONCEPCIÓ
ÖSSZEFOGLALÁSA)
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1.)A településfejlesztési koncepció irányelvei

Az önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény a településfejlesztést a települési
önkormányzat feladataként határozza meg, s ez az önkormányzatoktól
felelősségteljes – a műszaki - gazdasági - humán tevékenységre egyaránt kiterjedő –
tervező, szervezőmunkát igényel. A település elfogadott településfejlesztési
koncepciója a törvényi alapja a településrendezési terveknek, a jóváhagyandó
településszerkezeti tervnek, szabályozási tervnek és a helyi építési szabályzatnak.

I.)A településfejlesztési koncepció a település jövőképét, fenntartható
fejlesztésének fő irányait, átfogó célkitűzéseit, prioritásait, a hosszú távú (10-15 évre
szóló) stratégiai cselekvéssorozatokat, nagy vonalakban meghatározó komplex, a
társadalmi, gazdasági és fizikai környezet szempontjából a fenntartható fejlődés
jegyében integráló dokumentum, amely alapul szolgál a közép- és rövid távú
fejlesztési tervezésnek, valamint a rendezési terveknek is.

II.)A településfejlesztési programok azok a középtávú, célszerűen a választási
ciklusokhoz igazodó, stratégiai és operatív tervek, melyek az adott időszakra
határozzák meg az elérni kívánt célokat, a szükséges alprogramokat, tennivalókat, a
stratégiai projekteket, azok megcélzott ütemezését, finanszírozási és szervezeti
hátterét, tekintettek azok széleskörű hátterére és sokrétű összefüggés-rendszerére
is. Meghatározzák továbbá az éves önkormányzati költségvetések településfejlesztési fejezeteit és hatást gyakorolnak az egyes településrészekre készülő
településrendezési tervekre is.
A fejlesztési koncepcióval szemben támasztott követelmények
A fejlesztési koncepció:

-mutasson perspektívát a helyben élő és tevékenykedő közösségek számára,

-kapcsolódjon a már elkészült megyei és térségi fejlesztési javaslatokhoz (megyei
fejlesztési program, a MIKROTÉRSÉG komplex fejlesztési programja, a vidék
turisztikai, kézműves, intézményfejlesztési és turisztikai programjai, az érintett mikrokörzetek vidékfejlesztési programjai),

-adjon keretet a MIKROTÉRSÉGBEN jelentkező
törekvéseknek, segítse a források mobilizálását,

különféle

fejlesztési
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-rendezze rendszerbe, reális, az egyes projektek hatását megtöbbszöröző
programokba a térségfejlesztés szereplőinek fejlesztési elképzeléseit, majd
tevékenységét,
-segítsen a fejlesztési döntések meghozatalában úgy a megyei, mint a térségi
szinten
-adjon iránymutatást az önkormányzati társulásnak a koordinációval kapcsolatos
feladatok ellátásához,
-legyen innovatív, ösztönözzön innovációk adaptálására vagy kifejlesztésére,
valamint az innovációképesség erősítésére.
A településfejlesztési koncepciónak be kell épülnie a kistérségi, a megyei, a
regionális és országos fejlesztési programokba
2.) A település szempontjából meghatározó fejlesztési tervek, belső környezet
a) Az országos területfejlesztési koncepció
Az Országos Területfejlesztési Koncepciót az Országgyűlés 35/1998. (III.20.) számú
határozatával hagyta jóvá. A koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését
megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a hosszú távú
fejlesztési célokat, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához irányelveket,
információkat biztosít az ágazati- és a kapcsolódó területi tervezés, valamint a
területfejlesztés szereplői számára.
A koncepció célja:
•
hosszú távra meghatározni azokat a területfejlesztési alapelveket,
irányelveket és célokat, amelyek a mindenkori kormányzat területfejlesztési
tevékenysége során követhetők, illetve amelyekkel orientálni tudja a területfejlesztés
szereplőit;
•
részletezni azokat a területi célkitűzéseket, amelyeket az ágazati
fejlesztési politikában érvényesíteni kíván;
•
elősegíteni a törvény által bevezetett új intézményrendszer
feladatainak ellátását, a megyei és regionális területfejlesztési koncepciók
összhangjának megteremtését. A koncepció tartalma: - A területfejlesztés alapelvei A hosszú távú regionális fejlődés lehetséges irányai - A területfejlesztés irányelvei,
céljai, feladatai
A KONCEPCIÓ a
BORSODI TÁJEGYSÉGET ÉRINTŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI
A területfejlesztési politikában figyelembe kell venni, hogy a régiói működőképes,
egymást kiegészítő egységet alkotnak. A koncepció az ország nyugati és keleti
része között meglévő fejlettségi különbségek növekedésének fékezésére, illetve
megállítására irányul Északkelet-Magyarország bekapcsolása az országos és
nemzetközi kommunikációs (közlekedési, hírközlési) rendszerek hálózatába. Az OTK
e célok érdekében deklarálja, hogy a hátrányos helyzetű kistérségek a
területfejlesztés
kedvezményezett
térségei,
ezért
felzárkóztatásukra
többlettámogatást kell biztosítani. A területfejlesztés eszközeivel elő kell segíteni
továbbá azt is, hogy az erózió sújtotta területek (pl. Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
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állapota ne romoljon tovább, illetve az ilyen területek kiterjedése ne növekedjen.
b) Országos Területrendezési Terv
Az Országos Területrendezési Terv célja az ország távlati térszerkezetének
meghatározása, a területek használatának és a természeti erőforrások
megőrzésének átfogó szabályozása, valamint a fejlesztések műszaki és ökológiai
keretfeltételeinek biztosítása.
A Terv a következő részanyagokat tartalmazza:
 Térségi szerkezeti terv – Országos Területrendezési Szabályzat
Az OTrT meghatározása szerint a BORDOD AZ ÉRZÉKENY ÉS A KÖZEPESEN
ÉRZÉKENY tájérzékenységi kategóriába tartozik. A tervből nem szűrhető le olyan
javaslat, amely döntő változtatást eredményezne a jelenlegi területhasználattal
szemben. Inkább erősíteni látszik az eredeti ökológiai adottságoknak megfelelő
differenciált tájhasználatot. Kiterjeszti a védelmi területeket, a használatba tartott
területeknek pedig extenzív hasznosításúnak javasolja.
c) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Az Európai Unió regionális politikájának alapelve, hogy a regionális egyenlőtlenségek
az
Unió
területén
csökkenjenek.
Ennek
érdekében
a
Strukturális
Alapok elsődleges kedvezményezettjeiként megjelölt régiók vehetik igénybe az
alapok támogatásait. A támogatás igénybevételének elsődleges feltétele, hogy a
régiók a meghatározott tervezési időszakra vonatkozó stratégiai tervezési
dokumentummal rendelkezzenek, amelyben meghatározásra kerülnek a strukturális
támogatási célok, a megvalósításhoz szükséges legfontosabb programok és azok
ütemezése, a végrehajtás intézményrendszere, valamint az állami támogatások
nagyságrendje.
A Nemzeti Fejlesztési Terv 3 specifikus fő célt határozott meg:
1. Gazdasági versenyképesség javítását
2. A humánerőforrás hasznosítását
3. A környezet minőségének javítását és a regionális fejlődés kiegyensúlyozottabbá
tételét
A célok megvalósítása érdekében 4 fejlesztési prioritás van:

1.
2.
3.
4.

Termelő szektor versenyképessége
Foglalkoztatás bővítése és a HR hasznosulás
Infrastruktúrafejlesztése, környezet fejlesztése
Regionális és helyi potenciál növelése

A 4 fejlesztési prioritás 5 OPERATÍV PROGRAM keretében valósult meg!
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A Gazdaságfejlesztés Operatív Programja a gazdasági potenciálok fejlesztését és
vonzó környezet kialakítását tűzte ki célul.
A térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése szükséges, hogy
megteremtődjenek azok a feltételek, melyek szükségesek a lakosság
életminőségének javításához és a gazdasági szereplők számára vonzó települési
környezet kialakításához

A Regionális Operatív Program az elmaradott térségek, települések fejlesztését, a
gazdasági fejlődést segítő oktatási infrastruktúra fejlesztését, a település rehabilitáció
és környezetgazdálkodás megvalósítását célozza, amely célok megvalósulásához
nélkülözhetetlen a régiók emberi erőforrás fejlesztése, a vállalkozások
termelékenységének és a helyi közigazgatás hatékonyságának fejlesztése.

Az Agrár és Vidékfejlesztési Program a mezőgazdasági termelés modernizációját,
az infrastruktúra és a szolgáltatások fejlesztését, a környezet barát termelési
technológiák honosítását és a termékfeldolgozás fejlesztését határozta meg célként.
A vidék, a települések és térségek felzárkóztatása a helyi potenciálokra épülve, a
kulturális örökség fejlesztésével és hasznosításával alternatív jövedelemszerzési
lehetőségeket biztosít a lakosság számára.

A Humán Erőforrás Fejlesztési Program a foglalkoztatás bővítéshez
nélkülözhetetlen versenyképes tudást, a célzott képzést és a szociális és
egészségügyi infrastruktúra minőségi és korszerű fejlesztését határozta meg.
Nemzeti Fejlesztési Terv OPERATIV programjai (AVOP, ROP,KIOP, HEFOP, ROP
napjainkban már működő programok, melyekre pályázni lehet)
d) Új Széchenyi terv
Kiírása folyamatban van.
e)

Az

Észak-magyarországi

Regionális

Területfejlesztési

Koncepció

Az elkészült dokumentum jelenleg nincs elfogadva, nem lépett hatályba.
f.)Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területfejlesztési Koncepciója
A megyei koncepció 2002-2006 közötti időszakra határozta meg komplex prioritásait,
melyek biztosítják a kistérségek és a modell értékű integrált fejlesztések
kapcsolódását a regionális- és az országos területfejlesztési koncepcióhoz. Ennek
felülvizsgálata és folytatása részben kapcsolódott a BAZ megye Területrendezési
Tervéhez is.
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A megyei fejlesztési terv fő fejezetei a felzárkóztatást, az agrárstruktúra és
vidékfejlesztés feladatait, valamint a területfejlesztés operatív programjait határozták
meg.
A koncepció feladata, hogy
• információkat biztosítson, mérhető mutatókra alapozva bemutassa a megye fő
jellegzetességeit, - átfogó irányelvek és célok meghatározásával biztosítsa és
ösztönözze az összehangolt megyei területfejlesztési politika, tevékenység
kialakítását,
• kijelölje a fejlesztési irányokat és prioritásokat, s röviden bemutassa az azokhoz
rendelendő stratégiát,
• elősegítse az Európai Unió regionális politikájához történő illeszkedést,
• támogassa a térségi és helyi közösségek területfejlesztési kezdeményezések
összhangjának megteremtését a megyei, regionális és országos célkitűzésekkel.
g.)Környezetvédelemi és természetvédelmi programok
Környezetvédelmi szempontból nincs olyan program, amely ne érintené közvetett
vagy közvetlen módon a térséget, hiszen a bekövetkező fejlesztések megszabják a
létrejövő környezeti problémákat.
Ilyen módon arra kellene törekedni, hogy legyenek olyan mechanizmusok, amelyek
megakadályozzák a problémák létrejöttét. Természetesen vannak közvetlenül a
környezet védelmével foglalkozó programok, melyek közvetlen módon feladatokat
jelentenek a térség számára. Három ilyen programot kell kiemelni:
• Nemzeti Környezetvédelmi Program
• Megyei Környezetvédelmi Program
Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program. A Nemzeti Környezetvédelmi Programból
a környezet és természetvédelem általános céljai vezethetők le a térségre
vonatkozóan. Mivel azonban az NKP első hatéves időszaka hamarosan letelik és új
tervezési periódus következik - amelynek a tervei még nem készültek el, ezért
különösebb feladatokat nem tudunk belőle levezetni.
h) A vízgazdálkodást érintő programok
Az Európai Unió vízgazdálkodásra vonatkozó keret-irányelvében új utat jelöl ki a
vízzel való gazdálkodáshoz Európában, azaz 2015-ig jó állapotba kell hozni a
felszíni- és felszín alatti vizeket, és a jó állapotot fenntarthatóvá kell tenni mindenütt,
ahol ez egyáltalán lehetséges.
A vízgazdálkodást érintő szabályozásokon belül, a természetes vízgyűjtő határokhoz
igazodó, politikai és közigazgatási határoktól független vízgazdálkodási
egységekben, főként az emberi egészséget és élővilágot helyezi előtérbe.
Az EU vízgazdálkodási politikája és a keretirányelv szellemisége sok tekintetben
egybevág a magyar vízgazdálkodás legjobb hagyományaival. (Ilyen pl. a
természetes vízgyűjtőegységeken alapuló korábbi kerettervezés, vagy a társulati
mozgalom.) Ugyanakkor az EU-hoz való csatlakozásunkkal jelentősen nőnek a
követelmények pl. a szolgáltatott ivóvíz minőségével szemben.
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3.) Külső környezet
A globalizáció és az európai integráció
A külső környezeti hatások közül két fontos társadalmi-gazdasági tényezőt kell
kiemelni, a globalizációt és az európai integrációt.
A globalizáció a Földön, mint élettérben azon természeti - környezeti - társadalmi gazdasági hatások összessége, amelyek ma már rövid-, közép-, és hosszú távon
illetve nagy távlatban (összegezve: az Idősík) meghatározzák a Földnél kisebb
méretű életterek fejlődését, illetve fejlesztését. A technológiák fejlődésével ugyanis a
Föld, mint élettér fejlődése több ponton determinálttá vált az emberiség által: így
például a légköri viszonyokra jelentősen hat az emberiség hatalmi organizációinak
önszabályozása a környezetvédelemben, vagy a gazdaság fejlődése ma már
lehetővé teszi a globális kommunikációt (stb.). A globalizációs folyamatok tehát ma
már nem hagyhatók figyelmen kívül egyetlen területfejlesztési tervezés külső
hatáselemzésében sem. Ezen folyamatokon belül kiemelt figyelmet kell szentelni a
környezet és természet viszonyrendszerére ható folyamatoknak ahhoz, hogy egy
fejlesztési terv sikeres és előremutató legyen, továbbá nem utolsósorban megőrizze
a természeti adottságokat a következő generációk számára a fejlesztés folyamata és
hatása során. Az Európai integrációhoz való csatlakozás folyamata környezeti nemzetgazdasági és társadalmi hatásai miatt nem hagyható figyelmen kívül. A
csatlakozási folyamat az élet valamennyi színterére hat egyidejűleg, ennek
megfelelően új inerciarendszerben (át)értékeli bármely hozzá csatlakozó terület
tradicionális értékeit, támogatja, illetve akadályozza tradicionális fejlődési fejlesztési irányait.
4.)A forrástérkép legfontosabb elemeinek összefoglalása
Természeti erőforrások
Szép természeti környezet, az Aggteleki Világörökségi terület közelsége

Humán erőforrás
Kulturális hagyományok ápolása (kastélynapok, Császtapuszta búcsú stb.)
Történelmi múlt
Népi lakóházak,
Gazdasági erőforrások
Miskolc, Kazincbarcika munkahelyei viszonylag közel vannak, van helyben is
munkalehetősé a szolgáltatói szektorban,a helyi ipar fejlődése is elindult, a turizmus
kezd fellendülni, van elmozdulás a depressziós helyzetből.
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5.)SWOT analízis

-

-

-

-

-

-

ERŐS PONTOK

-

GYENGE PONTOK

Szép természeti környezet a Bódva
völgyében, az Aggteleki
Világörökségi terület közel van
Helyi védett terület az edelényi
nőszirom
Erősödő kisvárosi, illetve kistérségi
szerepkör
Elfogadható közlekedési adottságok
a Bódva völgyének kapuja
a Cserehát és Felső Bódva völgy
települései számára, jelentős térségi
ellátás, kistérségi központ

-

Etnikai problémák vannak.

-

Kevés a cél jellegű turizmus, inkább
átmenő forgalom van.
Erősen nitrátos a talajvíz. A vízbázis
veszélyeztetett. Az árvízvédelem
megoldásra vár. A 2010. évi árvízi
katasztrófa nagy károkat okozott a
városban. A hatályban lévő BAZ
Megye Területrendezési Terve sem
Nagyvízi meder övezetét, sem Ár- és
belvízveszélyes övezetet nem jelölt ki
a Bódva- völgyében.
A műemlékek és az építészeti
értékek karbantartása egyre
nehezebb.

-

Idegenforgalmi fejlesztési potenciállal bíró területek vannak
Borsodi földvár
Kastélysziget
Császta pusztán a BOR-ÚT-hoz való
csatlakozás
Vonzó városközpont
Műemlékek és építészeti értékek
Van elfogadott integrált
városfejlesztési stratégiája a
településnek, mely foglalkozik a
városfejlesztéssel, A borsodi Földvár,
a Városközpont funkció bővítésével
és Császta külön célterületként került
megjelölésre
Van antiszegregációs terv
Napirenden van a sétáló utca
program és díszburkolat építése
Jó települési infrastruktúra
-

Helyi közösség egymásra
odafigyelése

-

A település külterületén a bányászat
tevékenység és a távlati
területhasználat konfliktusa várható,
még mindig vannak suvadásra
hajlamos területek

Főközlekedési útvonal (27-es út) a
belterület átkelési szakaszán terhelő
forgalmat jelent
Romlik a közbiztonság
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VESZÉLYEK
1.)

Tovább növekedik a munkanélküliség, nem valósul meg az ipari park
program, nem válik húzó ágazattá a turizmus-fejlesztés.

2.)

A műemlékek és az építészeti értékek lepusztulnak.

3.)

A környezetállapot tovább romlik. A környezeti károk elhárítása elhúzódik.

4.)

Elhúzódnak az infrastrukturális beruházások

5.)

Az idegenforgalom nem válik gazdasági húzóerővé

LEHETŐSÉGEK
1.) Komplex kistérségi fejlesztési program valósul meg, ahol a térségi
munkamegosztás elvei alapján EDELÉNYBEN egy kisebb kb. 20 ha-os ipari
park program valósul meg. A közlekedési adottságok, a 26-os számú
Sajószentpétert elkerülő szakasza megvalósul és ez az útvonal helyzetbe
hozza Edelényt is.
A városközpont arculata folyamatosan fejlődik. Az IVS lehetővé teszi a
városközpont funkció bővítését. Megújul a városháza és a könyvtár épülete. Új
lakások épülnek, vagy átépülnek, a földszinten új üzletek nyílnak, az emeleten
pedig lakóházak létesülnek. Organikus kapcsolat alakul ki a kastély szigettel.
A Borsodi Földvár környezetében tovább fejlesztik a régészeti szempontból is
frekventált történelmi környezetet. A Borsodi Tájház Vadászy épületében
kialakításra kerül Európai Uniós forrásból egy interaktív bemutatóhely és
gasztrpince. A kiállítás a Tájház szomszédságában álló Borsodi Földvár
történetiségére épít. A megye névadója méltóképpen állít emléket a
honfoglalás időszakának.
Megoldódik a Coburg kastély hasznosítása kastélysziget program keretein
belül a holt meder revitalizációjával, a kastélypark rekonstrukciójával vonzó
környezet alakul ki.
A kastély épületvonzó turisztikai központtá válik. A falfreskók rekonstrukciója
során a 4D programmal bemutatják a korabeli főúri életstílust. Fogadóközpont
és parkoló épül.
A Bódva-völgy legvonzóbb turisztikai központjává válik a Coburg kastély.
A Coburg kastély parkjának még vannak felújítható elemei.
Császta a borturizmus fogadó bázisává válik. Hagyománnyá válik a császtai
búcsú. A vallási turizmus újabb láncszemmel bővül a kálvária által. Felújítják a
középkori Uradalmi Borházat.
A lovasturizmus egyik fogadó bázisa szintén Edelény közelében valósul meg,
melyhez jól kapcsolódik a Csereháti Tájvédelmi Körzet ökotúra programja.

145

Termálvíz készlet a településben feltételezhetően található a városban,
melynek hasznosítása azonban csak a rendezési terv távlatán túl lehetséges.
2.) EDELÉNY város a fenntartható fejlődés alapján megválogatja azon
fejlesztéseket, melyek a környezetterhelés és a helyi közösség számára még
elviselhető.
3.) A műemlékek és a népi építészeti értékek megújulnak.
Vonzó települési környezet jön létre, virágos kertek, fásított utcák fogadják az
idelátogatókat. Rehabilitáció és revitalizáció indul el ismét.
4.) A település a kistérségi ellátásban további jelentősebb szerep kap, így hosszú
távon a település kisvárosi rangja megerősödik.
5.) Az antiszegregációs program által javul a mély szegénységben élők
életkörülménye.
Az infrastrukturális beruházások által kiépülnek a hiányzó közművek. Több
település részen kisebb játszópark, illetve sport és szabadidő terület létesül.
7.) A helyi lakosság életszínvonala nő. Az etnikai problémák megoldódnak. A
helyi etnikai kisebbség életszínvonala nő, a saját értelmiségi kör kinevelődik,
emelkedik az általános életszínvonal.
8.) Komplex városmegújítási program indul el.
A városközpont területén a 27-es út kiváltásával egy csillapított forgalmú,
majdnem gyalogos zóna hozható létre, melynek jelentős része kereskedelmi,
vendéglátói és szolgáltató intézmények sorát fűzi fel.
A csillapított forgalmú környezetben a kisvárosi miliő erősítendő, több kis kiülő
terasszal, csaknem sétáló utca jelleggel. Ezen terület szervesen kapcsolódik a
kastélysziget területéhez.
Leggyakoribb problémák:
• Munkanélküliség, munkahelyek hiánya
• Csökkenő népesség, elvándorlás
• Értékesítési problémák az erdő és mezőgazdaságban, szőlészetben,
borászatban

Problémák csoportosítva:
Infrastruktúra:
• Utak állapota
• Csapadékvíz elvezetési probléma
Környezet, városkép
• Illegális hulladéklerakók
Önkormányzat:
• Forráshiány
• Feladatokhoz képest alacsony önkormányzati alkalmazotti létszám
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•
•

Ügyintézési feladatok elaprózódása
Hiányzó közszolgáltatások

Lakosság:
• Munkanélküliség
• Bizonytalan megélhetés
• Elvándorlás
• Fiatalok elmennek
Szolgáltatás:
• Élelmiszerboltok, lakossági szolgáltatások részleges hiánya
• Személyi szolgáltatások hiánya
Mező és erdőgazdaság,szőlészet, borászat
• kiszámíthatatlanság
• magas költségek
• a haszon nem a termelőnél marad, hanem a kereskedők fölözik le
• érdekharmonizáció, érdekérvényesítés hiánya
Alapelvek a fejlesztéshez
- természeti környezet megóvása
- település arculatának megtartása, továbbfejlesztése
- a természeti adottságokat figyelembe vevő fejlesztések kiemelt támogatása
- infrastruktúra fejlesztése
- az önkormányzat kötelező feladatvállalásához kapcsolódó fejlesztések,
- a minőségi turizmust szolgáló fejlesztések szorgalmazása.
6.) A fejlődés lehetséges irányai:
I. alternatíva
A településen javulnak a helyi lakosság életkörülményei. A közellátási és az
infrastrukturális ellátás mutatói kedvezőbbek lesznek. Növekszik a település
országos, sőt világhírneve.
A helyi önkormányzat eredményeket ér el a munkahelyteremtésben. Pályázati
forrásból és a három projekt keretein belül megvalósuló sok beruházás
(városközpont revitalizáció, kastély rekonstrukció) A lakosság életszínvonala nő,
szegregátumok területén kiépülnek a hiányzó közművek. A helyi közösség
fejlesztése ismét napirendre kerül. A Császta a borkultúra és a hagyományőrzés,
közös rendezvények színterévé válik.
Az ipari park fejlesztés lehetővé teszi a képzetlen munkaerő foglalkoztatását is.
A turizmus fejlődik, húzó ágazattá válik. Megvalósulnak a minőségi fejlesztések. A
városkép megújul. Az intézményhálózat bővül.
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II. alternatíva
A település nem képes enyhíteni, jelentős mértékben javítani a helyi lakosság
életszínvonalán. Az idegenforgalmi fejlesztések spontán folyamattá válnak,
helyenként rontják a tájképi megjelenést is. A szabályozatlan körülmények miatt
tovább pusztulnak a védelemre érdemes építészeti értékek.
A kisvállalkozások nem tudnak megerősödni. Nő a munkanélküliség és a turizmus
nem válik gazdasági húzó ágazattá.

7.) Jövőkép

EDELÉNY VÁROS a fenntartható fejlődés elvei szerint kíván élni, mely a virágzó
közösségek, működő gazdaság és a tiszta környezet egyensúlyteremtő
modelljére épül. A település fontos fejlődési pólusa a turizmus, mely a helyi
országos, megyei és térségi hírű értékekre épül. Borsodi Földvár, Coburg kastély,
Császta puszta.
Bővül a belváros funkciója, az ügyfélbarát közigazgatás várja a lakosokat. Bővülnek
és minőségileg is fejlődnek a városi intézmények.
Olyan kisvárosi miliő jön létre, mely a helyi lakosság identitását erősíti, mindemellett
vonzza a turistákat.
Példaértékűen sikeresen oldja meg a helyi lakosság élet-körülményeinek javítását. A
szegregátumok megszűnnek.
A fejlesztési-rendezési akcióterületen a Környezetileg Érzékeny Területek sértetlenek
maradnak.
Ápolt természet közeli állapotú terület tagolja majd a lakóterületet. A kézműipar a
helyi kisközösségek által piacképes termékeket fog előállítani. A feldolgozói ipar
fejlődik.
Jelentős mértékben csökken a munkanélküliség az ipari park program által.
Az erdőtelepítés és a közjóléti fejlesztések új lehetőségeket teremtenek a
foglalkoztatásban. A város páratlanul szép természeti környezetének megóvására és
a városképi értékek megújulásával organikus fejlődési pályára lép.
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8.)A célhoz vezető út
A település és a tervezett társult települések lakosságmegtartó képességének
biztosítása. A komplex vidékfejlesztési koncepció megvalósításával, a turizmus
húzó ágazattá történő fejlesztése, ipari park program megvalósítása a
megtermelt és feldolgozott élelmiszerek piaci értékesítésével, foglalkoztatási
és jövedelmezőségi esélyegyenlőség teremtése a lakosság részére.
A fejlesztések során vonzóvá tenni a térséget az értelmiség számára. Elő kell
segíteni a kiegészítő turisztikai szolgáltatások fejlesztését, elsősorban aktív,
többfunkciós családi, agrárturisztikai ökoturisztikai szolgáltatások megvalósításával.
Életre kell hívni a hagyományos termelési kultúrák és kézműves kismesterségek
művelését, gyakorlását. Elősegíteni a képzést és továbbképzést.
Az idegenforgalmi fejlesztéseket húzó ágazattá generálja.
A fejlesztések az EU követelményeknek megfelelő tájvédelmi, környezetgazdálkodási, agrárgazdálkodási és vidékfejlesztési jogszabályi keretek között,
korszerű módszerekkel, eszközökkel és a rendelkezésre álló EU támogatási források
pályázat útján történő elnyerésével megvalósíthatók.

EDELÉNY – Településfejlesztés célszerinti helyzetelemzése
1. Közigazgatás, közszolgáltatás:
EDELÉNY önkormányzata forráshiánnyal küzd, ennek ellenére, véleményük
szerint munkájukat jól el tudják látni.
Új városháza és új könyvtár épül. Ez ad új életet a városközpontnak, ahol több
lakás átépül, a földszinten pedig új kisüzletek nyílnak.
A településen működik a szociális ellátó rendszer, mely keretein belül az
idősek ellátása is megoldott. Az oktatási intézményekben a HHH gyermekek
számára az un TANODA program bevezetésére készek
Hosszú távon nincs elvetve annak a gondolata sem, hogy valamilyen felsőfokú
intézmény kihelyezett kara működjön a településben.
Szakmai vagy civil szerveződés van a településen.
Kommunális hulladék-gyűjtés megoldott.
2. Természeti adottságok, erőforrások:
Vonzó természeti környezet jellemző a településre, turisztikai szempontból jól
hasznosítható. Rendezett városkép, alacsony környezeti terheltség jellemző.
3. Épített örökség:
Borsodi Földvár, Coburg kastély, két műemléki védettségű református
templom, népi lakóházak (Borsodi Tájház), stb.
4. Gazdaság adottságai:
Turisztikai adottságokat kihasználva javul a település foglalkoztatottsági és
életminőségi mutatója. Ezt segíti az ipari park program is.
5. Infrastruktúra jellemzői:
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Hiányos, jelenleg ivóvíz, elektromos és telefonhálózat van kiépülve illetve
részben szennyvíz is. Főleg a szegregátumok területén vannak még teendők.
ugyanakkor a belvárosra elkészültek a tervek a légvezetékek földkábelbe
helyezésére.

Prioritások:
- Fő célkitűzés a városban élők komfort érzetének, identitásának, érzelmi
összetartozásának erősítése, egy jó hangulatú polgári kisváros építése.
- A fejlesztési kérdésekben kiemelt szerepet kap a turisztikai és az
idegenforgalmi potenciál erősítése, melyet a jövő szempontjából egyik kitörési
pontnak tekintünk, valamint az ipari park program, és a mező, erdőgazdálkodás,
feldolgozó ipar.
- Fontos feladat a Bódva-völgyi kistérség körzetközponti szerepének erősítése.
Ezt jól segítheti az egészségügyben és a középfokú oktatásban tervezett
fejlesztés, az új városháza, a könyvtár stb.
- Erősítendő és támogatandó azon intézmények köre, melyek Edelényben
történő feladat-ellátását, mint a munkaügy, földhivatali ügyek, népegészségügyi
feladatokat segíti.
- Fontosnak tartjuk a jelenlegi pénzügyi szolgáltatások színvonalának
megtartását.
- Edelény a térség kereskedelmi szolgáltatásainak központi szerepét tölti be, a
térség lakóinak ilyen jellegű igényei kielégítését, magasabb színvonalra
emelése támogatandó.
- A város épített környezetének lehetséges fejlesztési irányaiban a pályázati
lehetőségek kiaknázása mellett a magánerős fejlesztések támogatását
kiemelten kell kezelni.
- Az elkövetkezendő időszakban a város működésének finanszírozása
alapfeladatnak tekintendő. Ugyanakkor törekedni kell a működésre, fejlesztésre
fordítható források kiegyensúlyozott, fejlesztés-orientált kialakítására.
9.) Elvek
A fenntartható településfejlesztés elvei
-

A logisztikus megközelítés elve (globális szemlélet, helyi cselekvés)
A tartamosság elve
A megelőzés és az elővigyázatosság elve
Az alkalmazkodási formák megőrzésének elve
A helyi erőforrások hasznosításának elve (külső természeti erőforrások
minimalizálása)
A környezet adekvát hasznosításának elve, a külső energiabevitel csökkentése
A sokféleség megőrzése
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-

A nem anyagi érték haszon elve
A természeti erőforrások és megőrzésének egyidejűségi elve
Az eltartó képesség szerinti használat elve
A körfolyamatokban történő összekapcsoltság elve
A szubszidiaritás elve, a döntések szintjeinek helyes meghatározása
A koegzisztencia elve „élni és élni hagyni”

10.) Konkrét rendezési programok:
P.1.) Környezetbiztonság, katasztrófa elhárítás, árvíz- és belvízvédelem
A természeti veszélyek és az árvízi események a természet részei. Mindig léteztek
és mindig létezni fognak. Az árvizek többségében olyan természeti jelenségek,
amelyeket a földtani, a geomorfológiai, a domborzati, a talaj- és a növényzeti
viszonyok befolyásolnak. A meteorológiai és a hidrológiai folyamatok lehetnek
lassúak vagy gyorsak, és előidézhetnek heves árhullámokat és jobban előre
jelezhető, lassan kifejlődő árhullámokat egyaránt. Bár az árvizek természeti
jelenségek, a természeti folyamatokba történő olyan emberi beavatkozások, mint a
lefolyás urbanizáció általi megváltoztatása, a mezőgazdaságban követett gyakorlat
és az erdőirtás, jelentősen megváltoztatták a helyzetet egész vízgyűjtőkön.
Az árvízmentesítés sohasem abszolút mértékű. Szem előtt kell tartanunk a
természeti folyamatok előre jelezhetetlenségét. Rendszeresen felmerülő kérdés:
milyen biztonság érhető el milyen áron, és hogy a társadalomnak a fennmaradó
kockázat milyen mértékét kell elfogadnia? A folyók nem ismernek országhatárokat. A
tapasztalat azt mutatja, hogy a lokális árvízmentesítés negatív hatással lehet alvízi
és felvízi irányban egyaránt, ezért fontos, hogy a védekezésnél az egész vízgyűjtőt
tekintetbe vegyék. Határvizeken nemzetközi együttműködésre van szükség.
Az árvizek kedvezőtlen hatásai fokozódtak az emberi egészséget és a gazdasági
veszteségeket illetően, ezért az árvízmentesítés tervezése többé nem korlátozódhat
egyes elszigetelt létesítményeknek a veszélyek bizonyos fajtái elleni védelmére. Az
elmúlt évek pusztító árvizei Magyarországon is ráirányították a figyelmet az árvízi
biztonság fokozottabb megteremtésének a szükségességére, amit korszerű,
megfelelő elveken alapuló tervezéssel lehet elérni.
Fenntartható árvízmegelőzés
P.1.1. Az árvízmentesítés és árvízvédekezés fontosabb szempontjai:
• Az árvízi események a természeti folyamatok részét képezik, ezért amennyire
lehetséges, a természeti folyamatokra gyakorolt emberi ráhatást meg kell
fordítani, ki kell egyenlíteni, a jövőben pedig meg kell előzni. Szükség van a
vízügyi politika, a területhasználati, továbbá a környezet- és természetvédelmi
gyakorlat megváltoztatására és harmonizálására, hogy javuljon az árvízkezelés
az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás keretében;
• Az árvízi stratégiának lehetőség szerint az egész vízgyűjtőre ki kell terjednie, és
elő kell mozdítania a vízzel, a földterülettel és az ezekhez kapcsolódó
erőforrásokkal kapcsolatos tevékenységek koordinált fejlesztését, kezelését és
megőrzését. Egy ilyen holisztikus közelítésmód a sokoldalú, sőt multinacionális
együttműködésen alapul, ide értve az egész vízgyűjtőre kiterjedő
multidiszciplináris tervezést is;
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• Tekintetbe véve a fejlődést és a trendeket, a természeti kockázatok
megközelítése paradigmaváltást tesz szükségessé. A veszély elleni defenzív
tevékenységről át kell térni a kockázatkezelésre és az árvizekkel történő
együttélésre szem előtt tartva, hogy az árvizek megelőzése nem korlátozódhat
csak a gyakran előforduló árvízi eseményekre. A vízkárelhárításnak a ritka
eseményekre is ki kell terjednie.

• Tovább kell fejleszteni a határokon átnyúló erőfeszítéseket a folyókat kísérő
árterületek helyreállításakor, azért, hogy a természetes vizes területek és árterek
ismét alkalmassá váljanak a víz visszatartására és az árvízi hatások
csökkentésére.
• Az árterületek hasznosításakor alkalmazkodni kell a fennálló veszélyekhez.
Megfelelő eszközöket és intézkedéseket kell kifejleszteni minden, az árvízzel
kapcsolatos probléma kezeléséhez, beleértve az elöntést, a megemelkedő
talajvízszinteket, a szennyvízrendszerek megzavarását, az eróziót, a hordaléklerakódást, a földcsuszamlásokat, a jégzajlásokat és a szennyeződéseket.
• Az árvízvédekezés és a nem-szerkezeti jellegű intézkedések potenciálisan a
vízzel kapcsolatos problémák hatékonyabb és hosszabb távon fenntartható
megoldásává válhatnak, és azokat elő kell mozdítani különösen az árvízi
kockázatnak kitett emberek és javak sérülékenységének csökkentése érdekében.
• A szerkezeti jellegű intézkedések (védművek) fontos elemek maradnak és
azoknak elsődlegesen az emberi egészség és biztonság, továbbá az értékes
javak és tulajdonok védelmét kell szolgálniuk. Szem előtt kell tartanunk, hogy az
árvízmentesítés soha sem abszolút mértékű, és hamis biztonságérzetet kelthet.
Figyelembe kell ezért venni a megmaradó kockázat fogalmát, beleértve a
lehetséges meghibásodást és tönkremenetelt.
• A népesség és a javak jelentős része nagy, városias területeken helyezkedik el,
ezért az árvízi problémák elkerülését szolgáló erőfeszítéseknek ezekre a
városiasodott területekre kell összpontosítaniuk. Nem mindig a folyók mederből
való kilépése okozza a városi árvizeket; okozhatják azokat a város fölötti nagy
csapadékintenzitások is, a nem megfelelő csatornarendszerekkel párosulva.
Különös figyelmet kell fordítani a jelenlegi csapadékvíz-elvezetési feltételekre,
például a városok csatornarendszereinek kapacitására;
• Az árvízi előrejelzés és a figyelmeztetés az árvízkárok sikeres csökkentésének
egyik előfeltétele. Hatékonysága a felkészültség mértékétől és a megfelelő
beavatkozástól függ. Ennek érdekében a felelős hatóságok kellő időben,
megbízható árvízi figyelmeztetéseket, előrejelzéseket és tájékoztatást kell
kiadjanak.
• A riasztáshoz, a kimenekítéshez és a biztonsági intézkedésekhez szükséges
sajátos felkészültséget minden szinten, ide értve a közvéleményt is, meg kell
tervezni, és ki kell alakítani a rendszeres és alapvető tájékoztatás, valamint
folyamatos képzés fenntartásával. Megfelelő és időben adott tájékoztatással el
kell érni, hogy az, aki elszenvedheti az árvízi események következményeit – ha
lehetséges – alkalmassá váljon saját óvintézkedései megtételére az árvízkárok
jelentős csökkentése érdekében.
• Lényeges a szolidaritás: nem szabad a vízgazdálkodási problémákat egyik
régióból a másikba áthelyezni. Az árvizek megelőzésének az elővigyázatosság
elvén kell alapulnia.
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• Kártalanítási rendszert kell kidolgozni, amely segíti az árvízkatasztrófák
áldozatait gazdasági alapjaik és életfeltételeik megfelelő időben történő
helyreállításában. Tovább kell fejleszteni a magán- vagy társadalmi biztosítási
rendszereket, illetve a szolidaritást erősítő állami támogatásokat.
• Az elöntésnek kitett területeken megelőző óvintézkedéseket kell tenni az
elöntéseknek a vízi- és szárazföldi ökoszisztémákra gyakorolt olyan kedvezőtlen
hatásainak csökkentésére, mint amilyen a víz- és a talajszennyezés. Különbséget
kell tenni az elöntések különböző fajtái és a problémákhoz járuló környezeti
körülmények között.

Így például jelentős különbségek vannak egyrészt a hegy- és dombvidéki
területek hirtelen elöntései között, ahol a kockázat csökkentése az innovatív,
kisléptékű megoldásokkal érhető el, másrészt pedig a síkvidéki elöntések között,
ahol mind a riasztási periódus, mind az árvízi események tartóssága hosszabb,
és ahol nagyléptékű intézkedéseket kell tenni.
P.1.2. A megfelelő cselekvés előfeltételei a következők:
• Szükség van a potenciális veszélyek ismeretére. Az árvízmegelőzés nem
korlátozódhat a gyakran előforduló árvízi eseményekre; a ritka eseményekre is ki
kell terjednie, mivel az emberi biztonságot leginkább azok veszélyeztetik.
• Szükség van a megbízható információkra, hogy a kellő óvintézkedések
megtehetők legyenek.
• A kockázatkezelés minden fázisára kiterjedően szükség van az
interdiszciplináris együttműködésre is: a kockázatértékelésre, az árvízvédekezési
tervezésre és az intézkedések végrehajtására egyaránt.
• Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy „Az árvízmentesítés milyen szintjét
fogadhatjuk el” feltételezi, hogy megvizsgálták, mi következhet be, vagyis, hogy
megfelelően értékelték-e a kockázatot.
P.1.3. Társadalmi tudatosság, felkészültség és részvétel
P.1.3.1. Tudatosság
• Lényeges, hogy az emberek az elöntéseket környezetük részeként ismerjék el.
A közösségeknek tudatában kell lenniük azzal, hogy kockázatnak vannak kitéve.
Egy kockázat tudatában lenni azt jelenti, hogy felismerik azt, tudnak róla, nem
felejtik el, vagy nem nyomják el ezt a tudatot és, hogy cselekvéskor megfelelően
figyelembe veszik. Ha nincs meg a veszélyérzet, az ösztönzők sem segítenek. Ha
az érdekelt személyek még nem tapasztaltak meg elöntést, akkor a kockázat
tudatát el kell juttatni hozzájuk elöntés-veszélyességi térképekkel, más
információkkal és oktatással.
• Előfeltétel, hogy tudjanak a veszélyről, beleértve minden fontos paramétert, úgy,
mint az elöntés típusa (statikus, dinamikus), valószínűsége, intenzitása (az
elöntés mélysége, áramlási sebesség) és hatásának mértéke. Ezeket az
ismereteket meggyőző módon tudatára kell hozni minden szereplőnek.
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P.1.3.2. Felkészültség
• A felkészültség a tudatosság egy eredménye és azokon a szükséges
információkon alapul, amelyek képessé teszik az egyént cselekvési
lehetőségeinek felismerésére. Magában foglalja az egyéni tervezést és
felkészülést minden olyan cselekvésre, amely egy árvíz esetén csökkenti a
károkat.
• A lehetséges cselekvések megtervezésének alkalmazkodnia kell a riasztási
időelőnyhöz és a cselekvésben részt vevő erőkhöz. Ajánlatos felkészülni a
legrosszabb esetre is. A gyakorlás az árvíz idején való helyes viselkedés
előfeltétele.
• A jól strukturált védekezési szervezet megléte rendkívül fontos, hogy meg
lehessen küzdeni az árvízi szükséghelyzetekkel. A kimenekítő- és a
mentőszolgálatok megelőzik az emberi áldozatok bekövetkezését. Az árvizek
ellen ideiglenes létesítményekkel történő védekezés csökkenti a károsodás
valószínűségét. A kockázat megelőzésének ez a fajtája nagyon fontos az olyan
területeken, ahol nagy az elöntés mélysége.
P1.3.3. A UN/ECE irányelvei:
• A károk lehetőségének csökkentése érdekében az érintett népesség és a
hatóságok szoros együttműködésére van szükség. A korrekt árvízi
figyelmeztetések és előrejelzések fontos elemei annak, hogy a népesség
megfelelően viselkedjen az árvízi események idején. A hatóságok és a lakosság
elkötelezettségének biztosításához a hatóságoknak olyan tájékoztatási politikát
kell kialakítani, ami kiterjed a kockázat közlésére és megkönnyíti a nyilvánosság
részvételét a döntés-hozatalban.
• A közvéleménynek tájékoztatást kell kapnia az illetékes hatóságtól és/vagy
intézménytől, hogy az árvizek a vízfolyások vízjárásának természetes összetevői.
Ezen a módon a közvéleményben tudatosítani kell, hogy a használatokat –
például az ipari-, a mezőgazdasági-, turisztikai- vagy magáncélúakat - korlátozni
kell az elöntés veszélyes területeken a károk lehetőségének csökkentése
érdekében. Az árterületeken érvényes építési korlátozásokról szóló információkat
könnyen hozzáférhetővé kell tenni. A kockázatértékelésre vonatkozó
információknak könnyen érthetőknek kell lenniük, így például világos elöntési
térképeket - és ahol lehetséges – földrajzi információrendszeren alapuló
tájékoztatásokat kell terjeszteni.
• A népességet serkenteni kell, hogy tegyék meg saját megelőző intézkedéseiket
és, hogy tájékozottak legyenek arról, hogyan járjanak el árvízi események idején.
Ez szükségessé teszi egyebek között azt, hogy az előrejelzések és a vonatkozó
információk könnyen hozzáférhetők legyenek és biztosított legyen a valós idejű
médiával történő lefedettség.
• Minden, az árvízmegelőzéssel és árvízmentesítéssel kapcsolatban előirányzott
intézkedést átfogó cselekvési tervben kell összefoglalni. Az ilyen tervek több évet
fedhetnek le, néha akár 15 évet is. A legtöbb intézkedés jelentős környezeti
hatással jár. E tervek sikeres teljesítésének egyik sarokköve a lakosság tartós
elkötelezettsége.
• A hatóságoknak biztosítani kell, hogy az árvízmegelőzés és árvízmentesítés
tervei átláthatók és a társadalom számára könnyen hozzáférhetők legyenek. Az
információkat idejekorán és aktív módon kell közreadni, nem csak kérésre.
Mindezt a társadalmi részvétel előirányzott módszereivel együtt, azok keretében
kell megtenni.
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P.1.3.4. Részvétel
• Szükséges a nyilvánosság részvétele az árvízmegelőzésre és az
árvízmentesítésre irányuló döntéshozatalban. Egyrészt azért, hogy javuljon a
döntések minősége és végrehajtása, másrészt pedig azért, hogy a nyilvánosság
alkalmat kapjon érdekeltségének kifejezésére, a hatóságok pedig képessé
váljanak az ilyen érdekeltségek megfelelő figyelembevételére.
• Minden, a nyilvánosság tájékoztatásához és a tudatosság növeléséhez
kapcsolódó intézkedés akkor a leghatékonyabb, ha minden szinten magában
foglalja a részvételt: a helyi közösségtől a nemzeti kormányzaton át a regionális
és a nemzetközi szintig.
• Az Aarhusban 1998.júniusában aláírt „Egyezmény az információhoz való
hozzájutásról, a döntéshozatalban való társadalmi részvételről és az
igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről környezetvédelmi ügyekben” kiterjedt
kereteket ad, amibe a nyilvánosság részvételével kapcsolatos fenti ajánlások
beleillenek. Később ez a konvenció rendelkezik egyebek között a felől, hogy a
környezeti információkat hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára, hogy
a nyilvánosság részt vegyen a tervek és programok kialakításában.

P.1.4. A reális kockázatok felmérése
Az árvízvédelmi tervezés egyik legfontosabb feladata a reális kockázatok felmérése,
különös tekintettel a megmaradó vagy visszamaradó (reziduális) kockázatokra. A
reziduális kockázat egy adott árvízvédelmi rendszer kiépítettség szintjén annak a
tönkremeneteli valószínűségnek és várható kárnak a szorzata, ami éppen fennáll.
Egy magasabb szintű kiépítés esetén a kockázat kisebb lesz, mert csökken a
tönkremeneteli valószínűség. A reziduális kockázatnak kisebbnek kell lennie egy
előre meghatározott úgynevezett elviselhető vagy tolerálható kockázati értéknél. Az
elviselhető kockázat értékét a külföldi gyakorlatban a parlament hagyja jóvá. Az
árvízvédekezés legjobb gyakorlata szerint annak a kérdésnek a megválaszolása,
hogy az árvízmentesítés milyen szintjét fogadhatjuk el, feltételezi a következmények
vizsgálatát és azt, hogy megfelelően értékelték-e a kockázatot. Vagyis a 100 év vagy
más visszatérési időre történő tervezés csak akkor elfogadható és megalapozott, ha
bizonyítva van ennek elégségessége, megfelelősége.”
A megfelelő módszer a kockázatkezelés, az elviselhető kockázatra történő tervezés.
Ennek hazai bevezetése előtt elvileg és gyakorlatilag semmilyen akadály nem áll.
(Magyarországon a vízgazdálkodásban a kockázatelemzéssel kapcsolatos kutatások
1994-ben kezdődtek. 1997 és 2000 között kutatási projekt szerveződött a feladatra.
A vízügyi területen a kockázatelemzés kutatásokkal alátámasztott - csaknem 50
kutatási jelentés -, bár minden részlete nem kidolgozott.) A kellően hosszú vízállás
adatsorok a magyar gyakorlatban lehetővé tették a különböző valószínűségű
árvízszintek meghatározását. A hatvanas évek végén elrendelt részletes vizsgálat
eredményei szerint a 80, 100 és 150 éves visszatérési időkhöz tartozó vízszintek
különbsége nem volt szignifikáns, ezért országosan a 100 éves átlagos visszatérési
időt vették alapul.
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Ez az álláspont szakít azzal a dogmával, hogy minden terület ugyanabban a
biztonságban részesül és gazdasági értékek, vagy a várható kár meghatározása
nélkül jelöli ki azokat a területeket, ahol magasabb visszatérési idő értéket kell a
mértékadó vízállásnál figyelembe venni. A differenciált védelmi szintek, az azonos
kockázat megfogalmazása tehát alapjaiban megvan Magyarországon az
árvízvédelmi biztonság megfogalmazásban, annak ellenére is, hogy a mértékadó
árvízszintek megváltoztatását – az erre irányuló vizsgálatok alapján – a vízügyi
ágazat még nem tartja kellően indokoltnak, amit még kockázatelemzéssel nem
támasztott alá. Ennek eszköze lehetne döntéstámogató eszközökkel párosuló árvízi
kockázatbecslés és térképezés kifejlesztése és elterjesztése a költséghaszon és a
várható helyzetek elemzéséhez. Hangsúlyozza, hogy ez alapvető fontosságú eszköz
az érintett területeken a megfelelő politikák és intézkedések kialakításában, úgymint
a földhasználat és területi tervezés, az építésügyi szabályzat fejlesztése,
szolgáltatási színvonal meghatározása, árvíz-mentesítési projektek tervezése,
értékelése és a prioritások megállapítása, hatékony biztosítási mechanizmusok
előkészítése.
Árvízi jelenségek és az ellenük való védekezés a belterületeken
2.1. Árvízkockázati térképek
Az árvízkockázati térképek megmutatják a kockázat alatt álló területeket és a
kockázat területi eloszlását. A kockázati térképek szükségesek a területrendezési, a
lokalizációs és a veszélyhelyzeti tervezéshez. Az árvízkockázati térképeket a
kárpotenciál csökkentésére lehet használni, hasznosítva a bennük rejlő információkat
a területrendezési és a kárelhárítási tervezésnél. Veszélytérképek készítése segíthet
a veszély csökkentésére tett beavatkozás módjának és eredményességének értékelésében. A veszélytérképeink az 1999-es árvízi eseményeket dolgozzák fel,
amelyekből következtetni lehet a jövőben várható veszélyekre és azok súlyosságára.
A veszélytérképek segítenek kijelölni azokat a helyeket, ahol a veszélyek
csökkentésére beavatkozások szükségesek.
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Jelmagyarázat:
Depónia magasítás homokzsákkal:
Depónia szakadás:

Depónia meghágás:
Elöntött területek:

Depóniamagasítás és zsilipzárás a jobb parton (a szerkesztés alapjául szolgáló
adatok forrása: ÉKÖVIZIG)
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Bódva, Edelény, közúti híd alvízi oldal (1999. 03. 10. Foto: ÉKÖVIZIG)

Árvízvédelmi operatív javaslatok
OP1. A Bódva-patak rendezettsége
A Bódva Észak-magyarország legjelentősebb kisvízfolyása. A nagy folyókhoz (Tisza,
Bodrog, Hernád, Sajó) képest vízjárása heves, sokkal kevésbé kiegyenlített. A kisvízi
3
(LKQ 80 l/s) és nagyvízi (Q1% 120 m /s) vízhozamai közötti arány 1500, ezért – bár
gyakran említik „folyó”-ként –, szakmai besorolása szerint kisvízfolyás; patak. A
Bódva, valamint legjelentősebb magyarországi mellékága, a Rakaca-patak kezelője
az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉKÖVIZIG),
tulajdonosa a magyar állam.
OP2. A vízkárelhárítás – árvízvédekezés – jelenlegi helyzete a Bódván
A vízkárelhárítás – árvíz elleni védekezés – két fontos részből tevődik össze:
• a megelőzésből – a veszélyeztetett települések, létesítmények különböző
védművekkel (töltésekkel) való ellátásával, a medrek megfelelő
emésztőszelvényű kiépítésével – ezt részben a megelőző (1. pont), részben a
fejlesztési javaslatokat tartalmazó részben tárgyaljuk (3.pont), valamint
• árvíz idején a tényleges védekezési tevékenységből.
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A Bódva állami tulajdonú vízfolyás, a meder és a védművek karbantartása állami
feladat. Ezt az állami költségvetésből biztosított forrás mértékéig a kezelő ÉKÖVIZIG
végzi.
Az árvízvédekezés tekintetében azonban lényeges szempont, hogy a mértékadó,
100 éves gyakoriságú (Q1%) árvízi vízhozamra különböző mértékű biztonsággal
kiépített töltések illetve víztartó depóniák nem első rendű védvonalak. Mivel nagy
tartósságú (több hetes) árvizek elleni védekezésre a Bódván nem kell számítani, a
töltések nem épültek ki olyan tömörséggel, keresztszelvénnyel, amely az első rendű
árvízvédelmi töltéseknél előírás. Magassági biztonságuk változó, lehetnek
magassághiányos szakaszok.
Az árvíz védekezési feladatok megosztását a vízgazdálkodási törvény, illetve a
védekezésről szóló jogszabályok szabályozzák. Ennek megfelelően belterületen (a
nem elsőrendű védvonalakon) a víz-károk elleni védekezés a helyi önkormányzat
feladata – a helyi katasztrófavédelem bevonásával –, külterületen pedig az
érdekelteké (területtulajdonosoké ill. területhasználóké). Szakmai, műszaki
segítséget – szükség esetén, felkérésre – a vízügyi igazgatóság köteles nyújtani.
A Bódva-völgyön az ÉKÖVIZIG-nek 3 mederőre (Boldván, Szendrőben és
Hídvégardóban) és 1 meder-felügyelője van (Edelényben). A szakmai, műszaki
segítségnyújtás így közvetlenül is, illetve a vízügyi igazgatóság központján (Miskolc)
keresztül történhet.
A védekezéshez a területileg illetékes vízgazdálkodási társulatok (Felső-Bódvavölgyi illetve Alsó-Bódva-völgyi Vízgazdálkodási Társulat) szakmai, műszaki
segítségét is igénybe lehet venni.
A védekezéshez elengedhetetlen, hogy a vízkárelhárítási terv minden településre
vonatkozóan helyben rendelkezésre álljon, az tartalmazza az irányítási rendszer
megszervezését, (szervezeti beosztást), az igénybe vehető védelmi eszközöket,
szállító- és munkagépeket, a helyi munkaerő számbavételét, megszervezését, a
műszaki tervrészek alapján a védekezési feladatok meghatározását.

OP3. A Bódva-völgy árvízvédelmi programjának alapelvei
OP3.1. Térségi szintű és általános fejlesztési javaslatok
A fejlesztési javaslataink a következő pontokban foglalhatók össze:
• A Boldvától Edelényig tartó alsó – már töltésekkel ellátott – szakaszon a
töltések magassági felülvizsgálata, szükség esetén a magassági hiányok
pótlása, betöltése,
• A középső ill. felső szakaszon Szendrőben, Komjátiban és Hídvégardóban van
kiépített töltés, ezeknek, ill. a terelőtöltéseknek szükség szerinti erősítése,
magasítása,
• A töltésezett szakaszok beeresztő műtárgyainak (zsilipek, csappantyús
csőátereszek) ellenőrzése, szükség esetén javítása. A töltésekkel ellátott
szakaszokon ugyanis az elöntések leggyakoribb oka a beeresztő műtárgyakon
keresztül kiáramló víz.
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• Töltések, elsősorban terelő ill. körtöltések építése a lakott területek védelmére,
• A Felső-Bódván a kis szelvényű, jelentős visszaduzzasztást okozó, íves
vasbeton hidak lehetőség szerinti átépítése, valamint Bódvaszilas–Bódvarákó
között a régi duzzasztó zsilip maradványainak eltávolítása,
• Szükségtározók létesítése a mértékadóhoz közeli, 10 év gyakoriságúnál (Q10%)
nagyobb árvizek árhullám tömegének visszatartására a Perkupa fölötti
kiszélesedő völgyben:
- A víz visszatartása az alsóbb szakaszokon lévő településeket mentesíti,
késlelteti az ár-hullám levonulását, alacsonyabb árvízi vízszinteket
eredményez.
- 3 db szükségtározó-építési lehetőséget vizsgáltunk
• Záportározók építése a Bódva nagy esésű mellékágain:
- 5 db záportározó építését javasoljuk Boldván, Edelényben,
Szendrőládon, Bódvaszilason és Hídvégardóban,
- Kiemelten fontosnak tartjuk ezek közül a boldvai megépítését, az elmúlt
időszakban rendszeresen előforduló elöntések megelőzése érdekében.
• A Rakacai tározó árvízi üzemének felülvizsgálata, esetleg alacsonyabb téli
üzemvízszint beállításával a tavaszi árvizek nagyobb mértékű visszatartása
érdekében,
• Településenként vízkárelhárítási terv készítése (meglétét jogszabály is
kötelezően előírja), amely a szervezeti beosztáson, védelmi eszközökön, stb.
kívül műszaki tervrészt is tartalmaz, amelyre a konkrét védekezési feladatok
meghatározásánál támaszkodni lehet. Ezen belül szükséges:
- a védművek (depóniák, töltések) geodéziai bemérése (hossz-szelvény), a
magassághiányos helyek megjelölésével,
- a védekezés szempontjából lényeges műtárgyak (zsilipek, csappantyús
beeresztő műtárgyak, közúti, vasúti átereszek) magassági adatainak
feltüntetése,
- a betorkolló vízfolyások műszaki adatai,
- völgyszelvények (az elöntési határok pontos megállapításához),
- a vízkárelhárítási tervet egyeztetni kell a Bódva kezelőjével, és évente felül
kell vizsgálni, aktualizálni kell.
• A tényleges árvízvédekezésre való megfelelő előkészülés érdekében fontos az
előrejelzési rendszer összehangoltabbá tétele. Különösen fontos a szlovákiai
adatok ismerete árvizes időszakban.
• Fentieken túl a Bódva-meder vízszállító képességének megőrzése, rendszeres
karbantartása, a benőttségének csökkentése.
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OP3.2. Települési szintű fejlesztési javaslatok
A településeket a Bódva folyását követve – a torkolattól indulva az országhatárig –
vesszük sorra.

Helyzetelemzés
A város területén a Bódva a mértékadó Q1%-os vízhozamra kiépített. A 27. úti
(Coburg kastély melletti) közúti hídtól lefelé mindkét oldalon töltés épült 0,5 m
magassági biztonsággal. A Damaki-patak (Sápi-patak) visszatöltésezésével a Finkei
városrész is védett a Bódva elöntései ellen. A kastély melletti hídtól fölfelé mindkét
parton épült töltés a gyaloghídig, innen fölfelé magaspart van, illetve bal parton a
Tsz. területét védték be mintegy 1,0 km hosszú töltésszakasszal a 27. sz. főút
külterületi hídja alatti szakaszon. Szintén bal parton a Balajti-patak torkolata fölött
van egy kb. 900 fm-es töltésszakasz.
Műtárgyak:
A kastély melletti híd alatti szakaszon 2 db csappantyús beeresztő műtárgy van,
melyből a bal parti jól működik, a jobb parton a Bódva-holtág leeresztő zsilipje nem
működőképes, elzárása az elmúlt évek vízkárainál gondot jelentett. A híd mellett a
jobb parton a holtág feltöltését szolgáló zsilip működőképes. A híd felett a Bódva
utcában 0,6 m nyílású zsilip épült a korábbi csappantyú helyett a jobb vízzárás
érdekében. A város két közúti hídja és a gyaloghíd megfelelő méretű, de a kastély
melletti közúti híd a mértékadó nagyvizet kis mértékben (10 cm) duzzasztja.
A kastélykerti illetve a város alatti szakaszon a kastélykerti híd alatt kiágazó Bódva
holtágnak árvízvédelmi szerepe nincs. Érdemes lenne ugyanakkor a holtág
hasznosítását felülvizsgálni. A holtág a Bódva régi medre, amely a kastélykerten
keresztül – a Sportpálya alatt – össze van kötve az új mederrel. Ennek a
holtágrésznek a hasznosítására korábban több próbálkozás történt (pl. szivattyús
feltöltés), a holtág feltöltését szolgáló zsilip 1983-ban épült. Jelenleg a meder
feliszapolódott, a zsilip ugyan működőképes, de a kis szintkülönbségek miatt a holtág
feltöltésére csak kis mértékben, ill. alacsony vízszinten alkalmas. (A kis- ill.
középvizek duzzasztása a meder szűk keresztszelvénye miatt csak ideiglenes
elzárással lehetséges, ez azonban az üzemeltetés bizonytalansága miatt nem
szerencsés, a vízkárveszélyt jelentősen növeli.)
A régi Bóvameder további része fel van töltve kb. az István király útja végéig, ettől
lefelé a Császti-patak táplálja. Külterületen a vízmű alatti 1,2 km-es szakaszt az
ÉVIZIG az 1960-as évek közepén rendezte, itt a medertöltések között, nyílt
bevezetéssel csatlakozik az élő Bódvába.
A Bódva rendezése, a töltések kiépítése óta vízkárok a belterületen csak a
műtárgyak meghibásodásából adódtak. 1989-ben a Bódva utcai csappantyú
elzárására kellett ellennyomó medencét építeni, ezért épült zárható zsilip, 1999-ben
a kastélykerti Holt-Bódva leeresztő műtárgyánál kellett búvárt alkalmazni az
elzáráshoz. Egyéb vízkárt a töltések melletti fakadó vizek jelentettek a kavicsos
altalaj miatt.
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Komolyabb elöntések a Balajt felé vezető út (Borsvezér u.) környékén fordulnak elő.
Ennek oka az, hogy a Balajti-patak (régi malomárok) vasúti hídja alatt a Bódva vize
visszaduzzaszt, és a Balajti-patak vizével együtt a Markovics tanya irányában
lefolyva az út alatti átereszen átjutnak, a vasút alatti átereszen pedig a Borsodi
városrészt is veszélyeztethetik, illetve lehúzódhatnak egészen a Damaki útig (ld.
3.sz. melléklet: 1999.évi elöntések). A Markovics tanya magas-ponton épült, de az
1999. évi árvíznél is körbe kellett homokzsákolni.
Edelény Ny-i részén folyik keresztül a Császti-patak, illetve bal parti mellékága a
Zúgó-patak. A meredek völgyből lezúduló víz okozott 2005-ben elöntést.
A település északi határán van az ÉKÖVIZIG mederfelügyelősége, a felügyelő a
vízkárok elleni védekezéshez műszaki segítséget tud nyújtani.
Javasolt fejlesztések
• A Bódva töltéseinek ellenőrző magasságmérése, esetleges magassági hiányok
betöltése,
• A Damaki-patak (Sápi-patak) depóniájának magassági ellenőrzése, szükség esetén
a depónia erősítése,
• A Bódva töltéseiben lévő csappantyúk és zsilip vízzáróságának felülvizsgálata,
szükség esetén javításuk,
• A Kastélykerti csappantyú átépítése - a későbbi hasznosításnak megfelelően,
• A Balajti-patak bal parti depóniájának kiépítése (terelőtöltés) a vasúti hídtól a Balajt
felé vezető útig 750 fm hosszban:
Ezáltal a Balajti-patak fölötti széles völgyön érkező vizek a vasúti híd alatt
visszajutnak a Bódvába, nem veszélyeztetik a Markovics tanyát és az alatta lévő
területeket.
• A Borsvezér u. és a vasút keresztezése fölött lévő rossz állapotú vasúti áteresz
átépítése zárható műtárggyá (zsilip vagy csappantyú),
• Ezáltal a Bódva nagyvizei nem juthatnak át a Markovics tanyához és a környező
terülere.
• Záportározó építése a Zúgó-patakon 159,0 m B.f. max. duzzasztási szinttel; a
heves árullám csúcsának csökkentése érdekében,
• A Császti-patak terelőtöltésének, kistározójának felülvizsgálata, lehetőség szerint
felhasználása a víz visszatartásra,
• A Bódva-holtágak (kastélykerti, ill. a vízmű melletti ág) vízpótlásához kapcsolódóan
meggondolandó nagyvíz idején az árhullám megcsapolása. Ezzel az árvízi vízszintek
csökkentése mellett a Holtág átöblítését is el lehet érni.
Ehhez szükséges a Holtág (teljes, mintegy 4,0 km hosszú) szakaszának a geodéziai
felmérése, szükség esetén tisztítása, kotrása. (Az alsó 1,2 km-es szakaszt az
ÉVIZIG az 1960-as évek közepén rendezte.)
Elsősorban a kastélykerti holtágrész fokozottabb hasznosítása érdekében a holtág
vízzel való feltöltésének biztonságosabb megoldását jelentené, ha a Bódvából való
vízkivételt a jelenleginél feljebb, kb. a gyaloghíd környékére lehetne tenni (új műtárgy
építése szükséges). Itt a mederduzzasztás megoldására is van lehetőség, így az
árvizektől függetlenül, a kis- és középvizekből is kb. 1,0 m-rel magasabb vízszint
érhető el a holtágban.
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Ebben az esetben a töltővezetéket a Bódva utca nyomvonalán kell megépíteni. A
holtmederben a víz visszatartását vízszintszabályozó műtárgyakkal kell megoldani,
és vizsgálni kell, hogy a Bódva szabad vízkészletéből mennyi szükséges a betározott
víz frissítéséhez.
Az alsó holtág hasznosítása esetén a két ág kapcsolódási pontjánál vízszétosztó
műtárgyat kell építeni, a feltöltött medret ki kell tisztítani, igény szerint gondoskodni
kell a víz betározásáról. Biztosítani kell ugyanakkor a Császti-patakon érkező
csapadékvizek továbbvezetését a vízmű irányában az élő Bódva felé.

OP4. Belvízvédelem
A kastélysziget program, a Holt-Bódva medrének legalább szakaszonkénti
revitalizációjával kell a település vízrendszereit kormányozni, mely komplex kezelést
igényel.
Fontos a város vízrendezési munkáinak folytatása is.
Tervezett beavatkozások:
- Juhász Gy. utcával párhuzamos csapadékvíz-elvezető árok nyomvonalán a Miklós Gy. utcai áteresz kitakarítása.
- Rozsnyói utcával párhuzamos árok kiépítése.
- Finkei utcával párhuzamos árokrendszer bel- és külterületi szakaszának
kitakarítása.
- Záportározó lehetőségének kialakítása, Császtai út végén, Damak és Edelény
között (Sápi-patak), Rajk László utcától észak-nyugati irányban (Zúgó-patak).
Cél: komplex vízgazdálkodás, vízkormányzás
Indoklás: Megfelelni a vízkeret irányelveknek.

P.2.)Gazdaságfejlesztési program
OP1.Turizmus fejlesztés
A településben és a kistérségben a legnagyobb probléma a munkanélküliség, ami
nagymértékben kihat az életminőség alakulására, ezért sürgető a munkahelyteremtő
beruházások segítése.
A fejlesztések megvalósításának módszereit az UMFT-ben meghatározott értékrend
szerint tervezi:
EDELÉNY VÁROSBAN a legfőbb húzó ágazata az idegenforgalom és turizmus
fejlesztése, mely a kastély-sziget programra, a Borsodi Földvár környezetében és
Császtán falusi turizmusra, borturizmusra, ökoturizmusra, továbbá az üdülési
formákra, az ifjusági turizmusra (nyári zenei, művészeti alkotó tábor, sporttábor,), is
kiterjed. Támogatandó a szállásférőhely-fejlesztés. Ennek a programnak a része a
Coburg kastély rekonstrukciója, illetve annak kulturális, és idegenforgalmi célú
hasznosítása is.
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A kastély a Műemlékek Állami Gondnoksága kezelésében van, azonban
népszerűsítése, bemutatása a város feladata is. Ennek érdekében kiadványokat kell
megjelentetni a kastélyról. Parkjában a Kastélykerti Napokon túl újabb színvonalas
rendezvények tervezhetők. A kastélysziget mellett új fogadóközpont és parkoló épül.
A Borsodi Tájház Vadászy épületében kialakításra kerül Európai Uniós forrásból egy
interaktív bemutatóhely és gasztrpoince. A kiállítás a Tájház szomszédságában álló
Borsodi Földvár történetiségére épít. Ennek birtokában a képzőművészet iránt
érdeklődők számára is színvonalas kiállítások megrendezésére kerülhet sor.
1999-ben elkezdődött a Borsodi Földvár történelmi emlékparkká alakítása (sáncrekonstrukció, XI. sz. templom alapjának bemutatásra alkalmassá tétele). Ezt a
munkát folytatni kell, az 1987-1999. között végzett régészeti feltárás során felszínre
került X. századi magyarok lakta falu boronaházainak felépítésével, egy kertészeti
terv elkészítésével és megvalósításával.
A Borsodi Földvár alatt a Bódva parton egy homokos terület kialakításával a „Bódvaplage” létrehozásával nyári napozóhelyet, találkozóhelyet lehet létrehozni
(vendéglátás, strand-röplabda stb.), vállalkozói tőke bevonásával.
A Császtai szőlőhegyen a borturizmus fellendítése érdekében az uradalmi pince előtt
felépíthető az egykori uradalmi borház, valamint az egykori kúria (iskola) épülete. A
környezetet kertészetileg, építészetileg fejleszteni kell.
A szőlőhegyre vezető utat pályázati források bevonásával el kell készíteni. A
völgyben quad, lovas, terepkerékpáros versenyekkel lehet bővíteni a turisztikai,
kulturális kínálatot.
A Műemlékek Állami Gondnoksága által tervezett ország-bemutató program kapcsán
felújításra kerülő L’Huillier Coburg-kastély tehát a város, de egyben a kistérség
idegenforgalmi és turisztikai fejlesztésének generátora lehet, ezáltal Edelény város a
„Világörökség Kapujá”-vá válhat.
Nem hagyható ki az ipari park program sem, mert nagyon sok a képzetlen munkaerő
és a tömeges munkanélküliség a közmunkák mellett az ipari szektoron belül
kezelhetők leginkább.
OP2.Ipari park program
Az ipari parkok általában az infrastruktúra kiépítésének kormányzati szintű
segítésével referált terület, ahol vonzó befektetői környezet teremthető a magas
szintű szolgáltatások számára az értéktermelő tevékenységhez.
AZ IPARI PARK PROGRAM LÉNYEGE A KÖVETKEZŐ:
Az ipari parkok bővülése és minőségi ugrása a gazdaságfejlesztés tartósan sikeres
modellt valósít meg. Az eddigi fejlődés hatóerejét a külső tőkebevonásra épülő
modell adta.
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Ez esetben az ipari park projekt egyet jelentett a komplex infrastruktúra teljes körű
kiépítésével, amely a többségében zöldmezős beruházások formájában
megvalósított ipari bázisok ingatlanhasznosítását szolgálta.
A támogatási jogcímek között szerepel a rekonstrukciós ipari parkok fejlesztése is.
Hagyományos támogatási célterületnek számít a logisztika. A logisztikai központok
és szolgáltatások fejlesztése megerősíti a külföldi beruházásokat és a hazai kis- és
középvállalkozásokat integráló regionális vállalkozó hálózatokat.
Alapvetően új fejlesztési irányt jelentenek a regionális intézményrendszert erősítő
pályázati támogatások. A technológia-intenzív inkubátorházak, innovációs
központok, technológiai transzfer intézmények létrejöttét és szolgáltatásaik
fejlesztését, valamint a regionális klaszter-képződést külön pályázatokkal segítik a
pályázatok. Ennek eredményeként az ipari parkok rövid idő alatt a külső
tőkebevonásra és az innovációra egyaránt épülő sikeres gazdaságfejlesztési modell
meghatározó intézményi bázisai lehetnek.
Edelényben a 26-os út Sajószentpétert elkerülő szakaszának vonzataként 20 ha - os
ipari park kijelölése szükséges
Az Új Széchenyi Terv a Gazdaságfejlesztés prioritását helyezi előtérbe. Ennek
keretében a kis és középvállalkozásoknak várható nagyobb szerepe a foglalkoztatás
terén.

Az élelmiszeripari termékek, a mezőgazdasági feldolgozói ipar, a helyi termék piacra
jutásának segítése, a helyi piac és a helyi fogyasztás élénkítése segíthet elmozdulni
a holtpontról.

Cél: Az életminőség javítása, emberhez méltó körülmények megteremtése
A hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatási programjainak tervezésével, a
településen és a térségben társulásos foglalkoztatás forrásainak pályázásával és
együttműködéssel a munkahelyteremtő vállalkozásokkal a betelepülés még
előmozdítható
Indoklás: A település
munkanélküliség.

hátrányos

helyzetű

térség

része,

ahol

magas

a

P.3./ A szerkezeti tervben kell meghatározni a terület felhasználás főbb
kategóriáit, valamint a hálózati elemekhez történő kapcsolódás, illetve illeszkedés
feltételeit. A városfelújítási, illetve IVS programjainak rendezési tervben
megjeleníthető fejlesztéseinek a legoptimálisabb területeit kell kijelölni.
A konkrét közép és hosszú távú projekteket támogatni kell.
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Városközpont kialakítás
A képviselő-testület 2005. évben fogadta el a belváros és tágabb környezetének
szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát. Ez az elfogadott terv garancia arra,
hogy a városközpont a későbbiek folyamán barátságos, élhető, kulturált és igényes
legyen. Ezek figyelembevételével indították el azt a programot, amelynek
eredményeképpen rendelkezik az önkormányzat tervekkel, amelyek a belváros
sétáló utcáját hivatottak többek között megvalósítani.
A sétáló utca kialakításának feltétele a 27-es számú főközlekedési út áthelyezése az
erre a célra épített Belvárosi útra. A Belvárosi út mellett megfelelő parkolóhelyet is
biztosító kereskedelmi szolgáltató komplexumot kívánunk kialakítani magántőke
bevonásával.
A kastély és környezetének felújítása elkezdődött, aminek hatása lehet a közvetlen
környezetére és a belváros fejlődésére is.
A fejlesztések előtt természetesen a víz- és szennyvízvezetékek kiépítését, illetve
rekonstrukcióját el kell végezni.
Méltatlan állapotban van a „városháza”, melynek homlokzat-felújítása elkerülhetetlen.
Az új városháza egyben funkcióbővítés is és az ügyfélbarát közigazgatás
programjához is illeszkedik.
2006. évben magas színvonalon megépült, megszépült a „Forradalmi Emlékpark”,
melynek továbbfejlesztését szökőkút megépítésével folytatni kell.
Borsod településben tradicionális helyi hagyományokat megőrző alközpont
alakítandó ki, míg Finke városban is egy a korábbi rendezési tervhez képest kisebb
méretű központ kerül kialakításra.

Cél: a hosszútávra szóló településszerkezet, a rövidtávon jelentkező építési igények
szabályozása önkormányzati rendelettel.
Indoklás: a pályázati forrásokhoz való hozzájutás során az összhang megteremtése
a fejlesztés és a rendezés összehangolása.

P.4./A helyben maradni kívánó fiatalok, illetve a magasabb igény szintű
letelepedni kívánók számára területet kell biztosítani. A tervezett lakóterület
fejlesztésnél törekedni kell arra, hogy az alkalmas legyen a falusi turizmus
fogadására, de szükség van a hétvégi házakból származó idegenforgalmi
bevételekre is.
A szociálpolitikai támogatási rendszertől függően az önkormányzati és a vállalkozói
szférában fel kell készülni a szociális bérlakás építési programra.
Az antiszegregációs program keretében a családokat segíteni kell a lakások
minőségi cseréjében. A hiányzó közműveket a szegregált területeken ki kell építeni.
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Cél: a városban letelepedni vágyók számára lakóhely biztosítása, a falusi üdülés
számára szállás férőhely biztosítása
Indoklás: A lakóhely az egyik legfontosabb élet minőségi összetevő
P.5./ A lakóterület bővítés az alapellátás intézményeinek fejlesztését
generálja, de ezek jóval kisebb területet jelentenek az előző rendezési tervhez
képest.
Az élethosszig tartó tanulás korszakába léptünk, ahol a tudás közvetítőjévé a helyi
közösségi ház. Támogatandó az akadálymentesítési program, illetve a
gyermekmegőrző és elsősegélynyújtó hely kialakításának programja.
Cél: az ellátás színvonalának javítása
Indoklás: az intézmény hálózat felújításra, korszerűsítésre szorul, különösen a
térségi közösségi ház iránt növekedett meg az igény
___________________________________________________________________
P.6./Tudás alapú társadalom, E–közigazgatás fejlesztése, ügyfélbarát
közigazgatás. E-gazdaság fejlesztése
Az önkormányzatok, kistérségi központok szélessávú Internet infrastruktúrájának
kiépítése, terjedésének elősegítése az információs társadalomra való felkészítés
elsődleges feltétele. Használata révén valósul meg az információs és kommunikációs
technológiákban rejlő előnyök tényleges kihasználása Az átviteli kapacitás
növekedése új szolgáltatások megjelenésével hozzájárul a minőségi kommunikáció
kialakításához, az on-line kapcsolatok kiszélesítéséhez, melynek eredményeként nő
a lakosság és a vállalkozások információval való ellátottsága, javul az önkormányzati
rendszer demokratikus működése, csökken a működési költsége és a területi
különbségekből adódó hátrányok sora.
Az e-gazdaság a gazdaság egyik legdinamikusabb, középtávon meghatározóvá váló
területe, amit e dinamika rövid távú ingadozásai sem kérdőjeleznek meg.
Cél : az elérhetőségből származó hátrányok leküzdése
Indoklás: versenyképesség egyértelműen függ attól, hogy társadalma milyen
mértékben van felkészülve, és mennyiben tudja kihasználni az információs
társadalom kialakuló feltételrendszerében rejlő lehetőségeket.

P.7./ Az egészségügyi és a szociális ellátás fejlesztendő
Az egészségügyben hatékonyabb, hatásosabb, egyben „polgár-közelibb” ellátást
lehetne nyújtani a nappali ellátás arányának növelésével. Egészségügyi és szociális
ellátók integrálásával a térségi központokban kialakíthatók olyan intézmények,
amelyek csökkentik a betegek e célú utazását, távolmaradását. A kórházi
rekonstrukció mellett az alapellátás színvonalát is emelni kell.
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Cél: az egészség megőrzés az egyik legfontosabb érték
Indoklás: a magas munkanélküliség a lelki és a testi egészség megromlásához
vezetett. Emberek százai élik le életüket cél nélkül, amin változtatni szükséges.

P.8./ A közterek rendezése ,a közút belterületi átkelési szakasza helyenként
igen szűk, ezért a lehetőségekhez mérten a szabályozási szélességet korrigálni kell.
A turizmus, borturizmus, kerékpár, a gyalogos és a lovas túra hálózat fejlesztendő.

A környezeti erőforrások igénybevétele során természetes követelmény, hogy a
tiszta levegő, ivóvíz, a jó termőtalaj, a rekreációt, a mentális egészséget is biztosító
zöldterületek rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében hangsúlyosan kell kezelni a
környezetvédelmi infrastrukturális beruházásokat, valamint a környezetbarát
közlekedési módok előtérbe helyezését, kiemelten a településeken belül.
Cél: az elérhetőség javítása, környezet állapot javítása
Indoklás: A település fontos közlekedési folyosók közelében található, mégis
viszonylag nehezen elérhető.

P.9./ Turisztikai vonzerő és kistérségi
önkormányzat által vállalható szerepe:
•
•
•
•
•
•
•

image

megteremtésében

az

Település megközelíthetőségének biztosítéka (út)
Település elérhetősége (informatikai infrastruktúra)
Közösségi, kulturális és környezeti értékek megóvása (helyi rendeletek)
Településkép alakítása (közterek, parkosítás, térbútorok, táblarendszer, stb..)
Életminőség egészségügyi feltételei (ivóvíz, szennyvíz-, hulladékkezelés)
Korszerű, biztonságos életkörülmények (utcák, járdák, energia, telefon,
telekommunikáció, multimédia, egészségügy, szociális ellátás)
Közbiztonság biztosítása

Turisztikai termékek és szolgáltatások életre hívása, partnerség a
• gazdálkodókkal,
• civil szervezetekkel,
• szállásadókkal,
• vendéglátókkal,
• programgazdákkal (kulturális, történelmi hagyományőrző),
• hagyományos mesterséget művelőkkel,
• szabadidős kiegészítő programot szervezőkkel.
Cél: jelentős kereslet mutatkozik turisztikai palettán a környezetbarát, a környezet
minőségéért felelősséget vállaló üdülési formák iránt, a falusi, valamint a kis
csoportos, családias jellegű üdülési formák iránt.
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Indoklás: Az idegenforgalom a fontos kitörési pont.

P.10./ Felül kell vizsgálni a helyi önkormányzati védelmet. Ennek keretén belül a
AKTUALIZÁLT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLETET ki kell jelölni. A műemléki
környezet a jogszabályok szerint aktualizálandó, csökkentendő. Az egyedi értékek
védelmén túlmenően a településszerkezeti értékeket fel kell tárni. Egyes építészeti
részletek, elemek kihangsúlyozásával feltárandók a helyi sajátosságok.

Cél: a vonzó települési környezet kialakítása, történeti, műemléki és városképi
értékek védelme
Indoklás:
A település fejlesztés egyik kitörési pontja az idegenforgalom, turizmusfejlesztés A
városközpont rehabilitáció a vonzerő növelés hathatós eszköze.

P.11./ Az utak állapotát tovább kell javítani.
A megépített, felújított utakon túl az alábbi utcák új aszfaltburkolattal és díszkőburkolattal történő ellátását tervezik:
István király, Muskátli, Erkel Ferenc, Rózsavölgyi, valamint a belvárosban
burkolatrekonstrukció.
A Császtai szőlőhegyre vezető út építésének folytatása szintén fontos feladat.
Kerékpárút építendő a kisvasúti hídtól a Bódva töltésén a Finkei útig.
A belvárosban a parkolási gondok megoldása szükségessé vált, ezen az István király
úton és a Görög katolikus templom előtt megépítendő parkolók segíthetnek.
Tovább folytatódik a járdaépítés.

Cél: a település megközelíthetőségének, s ez által mikro és kistérségi szerepkörének
javítása.
Indoklás:
Téli időszakban jelentős a kátyúsodás
P.12./ Környezet és természetvédelem, közjóléti fejlesztések
Támogatandó minden olyan térségi jelentőségű környezet és természetvédelmi
vonatkozású projekt, mely az élővilág védelmét, a biodiverzitás megőrzését
szolgálja.

Cél : Az Aggteleki Világörökségi terület kapujává válni
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Indoklás: A fenntartható fejlődés alapelvei leginkább
természetvédelem eszközrendszerével valósítható meg.

a

környezet

és

___________________________________________________________________
P.13./A vízbázis védelem kiemelt program, szennyvízcsatorna hálózat a
környezeti adottságok miatt mielőbb teljes körűen rá kell kötni minden lakóházat.
A városvezetés távlati tervében szerepel a vízmű-telep újbóli beüzemelése. Ennek
érdekében a két mélyfúrású kút vízminta-vételezése megtörtént. A korábbi kritikus
paraméterek közül csak az ammónia volt határérték feletti a 2005. évben vizsgált
vízminta alapján.
Az edelényi vízfogyasztási adatokat ismerve két alternatíva lehetséges:
- a város teljes vízigényét az edelényi vízmű-telep biztosítaná, vagy
- a vízmű-telepen kinyert tisztított vizet keverni az ÉRV Rt.-től kisebb
mennyiségű átvett vízzel.
Mindkét megoldás megvalósításához fontosnak tartjuk a vízmű-telep 2 db mélyfúrású
kúttal történő bővítését.
A vízmű-telep újraindításához feltétlenül szükséges a csőhálózat, a kétszer 75 m3-es
térszíni medence, a hálózati szivattyúk, a gépház, a vezérlés és a szerelvények
teljes körű felülvizsgálata. A felülvizsgálatot követően a megvalósításhoz szükséges
anyagi források meghatározása és elnyeréséhez szükséges pályázatok benyújtása
elengedhetetlen feladat.

Cél: az életminőség javítása, környezetállapot javítása
Indoklás: a globális méretű környezeti állapot romlás megállítása érdekében helyi,
kistérségi és regionális szinten külön koncepció és program kidolgozása szükséges.

P.14,/Ár- és belvíz védelem

A kastély-sziget program, a Holt-Bódva medrének legalább szakaszonkénti
revitalizációjával kell a település vízrendszereit kormányozni, mely komplex kezelést
igényel.
Fontos a város vízrendezési munkáinak folytatása is.
Tervezett beavatkozások:
- Rozsnyói utcával párhuzamos árok kiépítése.
- Finkei utcával párhuzamos árokrendszer bel- és külterületi szakaszának
kitakarítása.
- Záportározó lehetőségének kialakítása, Császtai út végén, Damak és Edelény
között (Sápi-patak)
- a Bódva úton 2 átemelő beépítése
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Cél: komplex vízgazdálkodás, vízkormányzás
Indoklás: Megfelelni a vízkeret irányelveknek.
___________________________________________________________________

P.14/ A
szelektív hulladékgyűjtés, alternatív energiahasznosítással, pl.
biomassza faforgács fűtőmű, létrehozásával helyi ökocentrum valósítható meg. A
szelektíven gyűjtött hulladékok nagy része a kommunális hulladéklerakókban kerül
deponálásra. A keletkező hulladékok kb. 2-4 %-a illegális hulladéklerakókban végzi.
Mindez a felszín alatti ivóvízbázisok, a természetes életterek minőségromlását
alapvetően meghatározza.
Intézményeink energiatakarékosságát hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a
belső világítás rekonstrukciójával, valamint megújuló energiák hasznosításával
kívánjuk elérni.
A megújuló energiaforrások közül a napkollektor, biomassza és a hőszivattyú
alkalmazását szorgalmazzuk. Az energiatakarékosságra 2010. után is lesz lehetőség
pályázni. A konkrét megoldást a részletes veszteségfeltáró vizsgálat és a
megvalósíthatósági tanulmány elkészítését követően lehet meghatározni.
Az ún. MIKROVIRKA rendszer lehetővé teszi ún. települési energia udvarok
létrehozását, melyre pályázati források is rendelkezésre állnak. Az energia
udvarokban vegyes rendszerű alternatív energiatermelés is lehetséges (pl.
napkollektor, szélenergia, biomassza stb.)
Cél: az anyag és energiatakarékosság
Indoklás: kimerülőben vannak a jelenleg használatos fosszilis energiák
P.15/A település lakóházainak karbantartásáról, felújításáról gondoskodni kell.
Városszépítési akciók, közterületek ápolás, virágfelületek kiültetése.
A természeti környezet állapota, beleértve a településeken található élővilág elemeit
is, az „élhető település” az egészséges emberi élet egyik alapvető tényezője.
A természetvédelem alatt álló területek elsődleges funkciója a biodiverzitás védelme.
Ezen túl kiemelkedő szerepük van a táji jellegzetességek, és más környezeti
erőforrások (pl. tiszta levegő) megőrzésében.
A természetes folyamatokat az ember az élőhelyek szétszabdalásával, a területek
saját céljaira való felhasználásával - ami az utóbbi évtizedben jelentősen felgyorsult alapvetően befolyásolja. A még meglévő természet-közeli, kevésbé intenzíven
hasznosított elemek védelme, és a természetes folyamatok elősegítése érdekében
fontos az ilyen területek egységes rendszerben való kezelése az élőhelyek
összekapcsolása (ökológiai hálózat). Ez a táj rekreációs, esztétikai funkcióinak
betöltését is elősegíti, s ezen keresztül a benne élő ember mentális egészségének is
kulcsa.
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A települési zöldfelületi rendszerek is jelentős szerepet töltenek be az élővilág
védelmében, de elsődleges funkciójuk a települési környezet védelme
(levegőtisztaság, zaj), a rekreáció, s esztétikai értéküknél fogva ugyancsak
„mentálhigiéniás” szolgáltatást nyújtanak.

Cél: a környezet szépítése
Indoklás: az ápolt környezet vonzerőnövelő tényező
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III.TELEPÜLÉSSZERKEZET
ÉS
TERÜLETFELHASZNÁLÁS JAVASLATA

173

1.)Változások az előző tervhez képest
A korábbi rendezési tervhez képest alapvető változás, hogy a tervezett 27-es út
nyomvonala a várost nem D-ről, hanem K-ről és É-ról kerüli meg.
Jóval visszafogottabb lesz a terület felhasználás, kevesebb lakóterület kerül
kijelölésre. Nagyobb összefüggő kertvárosi terület a kórház mögött kerül kialakításra.
Továbbra is hangsúlyos pont marad a városközpont, de itt is egyszerűbb és
egyöntetűbb a terület felhasználás. Kevesebb övezet kerül majd kijelölésre.
A Településközpont vegyes területeinek nagyságrendje is csökken. Az alközpontok
Borsod és Finke területén szintén kisebb terjedelműek lesznek.
Az ipari park jelenlegi helye új elem. Összességében átrendeződnek a gazdasági
területek is.
A strand és üdülő telep elmarad, mivel megvalósításának nem sok realitása van.
Általában igen sok különleges helyi sajátossággal bíró különleges terület kerül
kijelölésre.
Császta pusztán sor kerül a kertségek és a pincés területek szabályozására. A
kálvária szintén helyi sajátossággal bíró különleges terület.
Lakóterületek
Családi lakóházak építésére kisvárosias, kerties és falusias jellegű beépítésű övezeti
besorolással területeket kell biztosítani, a belterület alkalmas részein,
telekosztásokkal, útmegnyitásokkal. EDELÉNY város minimum 500 fő befogadására
alkalmas lakóterület kialakítás tartalékaival bír. Így a távlati népességszáma kb.
12 000 főig növelhető. Ezen szinten még intézményi kapacitással is bír a település.
Az árvízveszélyes területeken kijelölt lakóterületek törlésre kerülnek. (A város D-i
részén)
Intézményterületek
Biztosítani kell a meglévő intézmények területén az esetleges későbbi bővítések
lehetőségét.
Az intézményterületek
biztosítani kell.

parkjainak,

zöldterületeinek

fenntartását

folyamatosan

Iparterületek
Miskolc közigazgatási területén már korlátozottak a területi tartalékok lakóterületek,
illetve gazdasági területek vonatkozásában, ezért a Sajószentpétert elkerülő 26-os
kiépítése után EDELÉNY is egyre keresettebbé válik főként a környezetbarát,
feldolgozói jellegű iparágak, illetve a kereskedelmi, gazdasági és szolgáltatói
tevékenység számára.
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Zöldterületek
A meglévő parkokat kezelni kell a belterületen.
Az arra alkalmas területeken erdősíteni kell
Az ANPI szakmai javaslatait és előírásait a tervbe bele kell foglalni és azokat
betartani.
Kertségek
Császta pusztán a közösségi funkciók, telepítése növeli a vonzerőt, ezért a pincék
felújítása is napirendre kerül.
2.) Infrastruktúra
Közlekedés
A meglévő útpályák lehetőségekhez képest szélesítése szükséges, a jelenlegi
vonalvezetés megtartásával. Burkolatuk korszerűsítése szükséges.
Járdaépítéseket kell végezni, illetve díszburkolatokat kell építeni a városközpontban,
valamint a forgalmasabb közutak mellett.
A meglévő buszjáratokat sűríteni kell, esetleg kisebb buszok beállításával.
A közlekedési csomópontokat fokozatosan ki kell építeni.

Közműellátás
Az ivóvízellátás területén a házi bekötések számának növelését szorgalmazni kell,
illetve kötelezővé kell tenni.
Szorgalmazni kell a zárt közüzemi szennyvízelvezetés csatornahálózatra való
rákötéseket.
A belvízelvezető felszíni rendszereket folyamatosan tisztítani kell.
A csapadékvizeket befogadó nyílt árkok folyamatos tisztítását biztosítani kell.
3. )Természeti és épített környezet védelme
Környezetvédelem
A település viszonylag kedvező környezeti állapotát meg kell őrizni és a fejlesztések
során is különös figyelemmel kell kísérni azok alakulását.
Az intézményesített szelektív hulladékgyűjtést a település egészén fenn kell tartani.
A Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség irányelveit a
fejlesztések során be kell tartani.
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Régészeti lelőhelyek és értékvédelem
A Helyi Építési Szabályzattal együtt aktualizálni kell a helyi értékvédelmi szabályzatot
is.

4.)Településközi együttműködés
A tervet a megyei Településfejlesztési Koncepcióval összhangban kell véglegesíteni.
A környező településekkel a kistérségi együttműködést erősíteni és gazdagítani kell.
A kapcsolatot egyéb, gazdasági téren is erősíteni kell. Fejleszteni kell a kistérségi
központ szerepét is.
Az érdekelt államigazgatási szervek által megküldött észrevételeket, javaslatokat
szintén a tervezés során kell figyelembe venni. A konkrét javaslatok szerepelnek
jelen koncepcióban, de az általános jellegű észrevételek is betartandók
Közös pályázati lehetőségekkel élve kell a térség fejlesztését fokozni, különösen a
ipari park és alternatív energia programok irányában, de a foglalkoztatottság
érdekében is.
5.) Kitörési pontok
A település reálisan szóba jöhető fejlődési és foglalkoztatási iránya a turizmus húzó
ágazattá tétele, az idegenforgalom, turizmus, a rekreáció számtalan lehetősége,
borturizmus is megszervezhető. A mező és erdőgazdálkodás, a gyümölcs és
szőlőtermelés, annak intenzívebbé tétele, a termékfeldolgozás és raktározás helyben
történő megoldása újabb munkalehetőségeket generálhat. Az ipari park programot
elsősorban környezetbarát technológia köré lehetne szervezni, illetve arra kell
törekedni, hogy a képzetlen munkaerő is foglalkoztatható legyen.
A települési együttműködés erősítése, közös fejlesztések, térségi pályázatok
benyújtása, együtt kezelt fejlesztések lehetnek jövőbe mutatóak.
Cél:
A lakóterületek fejlesztése, kastély program, falusi turizmus, borturizmus fejlesztése,
gazdaság élénkítése.
A táj – és természetvédelem erősítése.

176

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS
DINAMIKUS EGYENSÚLYI MODELLJE
A lokalitás
erősítése

VIRÁGZÓ
KÖZÖSSÉGEK

A fenntartható
településfejlesztés
Gyors
szerkezetátalakítás

Ökológiai
programok
MŰKÖDŐ
GAZDASÁG

EGÉSZSÉGES
KÖRNYEZET
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CÉLPIRAMIS
ÉLETMINŐSÉG
JAVÍTÁSA

FENNTARTHATÓ
MEZŐGAZDASÁG

FELDOLGOZÓI
IPAR

Erdőtelepítés ,
védőfásítás
Bioprogram

Feldolgozói
raktározás
Ipari park
létrehozása

IDEGENFORGALOM

OKTATÁS
EGÉSZSÉGÜGY

Kastélysziget
kerékpáros
turizmus
ökoturizmus
borturizmus
víízparti üdülés

Kulturális
központ
közigazgatás
fejlesztés

TERÜLET

BIZTOSÍTÁS

TERÜLETFEJLESZTÉS

GAZDASÁG
FEJLESZTÉS

KÖRNYEZET
MEGÓVÁSA
KÖRNYEZET
GAZDÁL-KODÁS

INFRA-STRUKTÚRA

ÉPÍTETT
KÖRNYEZET
VÉDELME

TERMÉSZET
VÉDELEM

KÖRNYEZETI
ELEMEK
VÉDELME

Utak kerékpárutak
tömegközlekedés
fejlesztés

Város megújítás
helyi önkormányzati védelem
pince felújitás

Ökológiai folyosók
kialakítása
tájgondozás, helyi
értékek védelme
un. Természeti
Területek program

Termőföld védelme
vízminőség
védelem levegő
minőség védelem
hulladékártalmatlaní
tás
zaj- és rezgés
védelem
rekultiváció

út és járda építése
vízrendezés!
szennyvíz program
rákötések
szorgalmazása
közvilágítás korszerűsítése
hírközlés fejlesztése

FORRÁS
TŐKE
ALLOKÁCIÓ
INFORMÁCIÓ
ÁTKÉPZÉS
MARKETING

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI
TANULMÁNYOK

TERÜLET FENNTARTÁS
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17./ Napirendi pont tárgya:
Aggtelek község kistérségi mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő
csatlakozásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 27./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Aggtelek Község kistérségi mozgókönyvtári
szolgáltatáshoz történő csatlakozásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
Aggtelek
község
kistérségi
mozgókönyvtári szolgáltatáshoz történő csatlakozását,
melyhez az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa a 3/2012. (I. 6.) számú határozatával
hozzájárult, és elrendelte a Társulási Megállapodás –
feladatellátásban résztvevő települések felsorolását
tartalmazó – 3. számú mellékletének módosítását.
A Képviselő-testület Aggtelek község mozgókönyvtári
szolgáltatáshoz történő csatlakozásához hozzájárul, és
a határozat mellékleteként jóváhagyja a társulási
megállapodás 3. sz. mellékletének módosítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Melléklet a 21/2012.(II.15.) számú határozathoz
“3. sz. melléklet
A térségi mozgókönyvtári ellátásban érintett települések jegyzéke:
Abod Községi Önkormányzata
Aggtelek Község Önkormányzata
Balajt Községi Önkormányzata
Becskeháza Községi Önkormányzata
Bódvalenke Községi Önkormányzata
Bódvarákó Községi Önkormányzata
Boldva Községi Önkormányzata
Bódvaszilas Községi Önkormányzata
Debréte Községi Önkormányzata
Edelény Város Önkormányzata
Égerszög Községi Önkormányzata
Galvács Községi Önkormányzata
Hegymeg Községi Önkormányzata
Hidvégardó Községi Önkormányzata
Irota Községi Önkormányzata
Jósvafő Község Önkormányzata
Ládbesenyő Községi Önkormányzata
Lak Községi Önkormányzata
Martonyi Községi Önkormányzata
Meszes Községi Önkormányzata
Perkupa Községi Önkormányzata
Rakacaszend Községi Önkormányzata
Szakácsi Községi Önkormányzata
Szendrő Városi Önkormányzata
Szin Községi Önkormányzata
Szinpetri Községi Önkormányzata
Szögliget Községi Önkormányzata
Szőlősardó Községi Önkormányzata
Teresztenye Községi Önkormányzata
Tomor Községi Önkormányzata
Tornabarakony Községi Önkormányzata
Tornanádaska Községi Önkormányzata
Tornaszentjakab Községi Önkormányzata
Tornaszentandrás Községi Önkormányzata
Tornakápolna Községi Önkormányzata
Varbóc Községi Önkormányzata
Viszló Községi Önkormányzata”
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18./ Napirendi pont tárgya:

Közoktatási feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó „Támogatási
Szerződés” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 28./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Közoktatási feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó
„Támogatási Szerződés” jóváhagyásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
közoktatási feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó
„Támogatási Szerződés” jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatási
feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó - Edelényi Kistérség
Többcélú Társulás Társulási Tanácsával megkötendő - „Támogatási
Szerződés”-t a határozat mellékleteként jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Edelény Város Polgármesterét a
Támogatási Szerződés megkötésére.
Határidő: 2012. február 20.
Felelős: polgármester
Melléklet a 22/2012.(II.15.) számú önkormányzati határozathoz

Támogatási szerződés
Amely létrejött
egyrészről Edelényi Kistérség Többcélú Társulása ( székhely: 3780, Edelény, István király
u. 52.sz., képviseli: Szaniszló János elnök, adószám: 15585510-1-05, számlaszám:
12037805-00115958-00100002 ) Támogató,
másrészről Edelény Város Önkormányzata ( székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.,
képviseli: Molnár Oszkár polgármester, adószám: ……………………, számlaszám:
……………………. Támogatott,
mint szerződő felek között az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásában meghatározott célok és feladatok hatékony, gazdaságos, magasabb szintű
ellátása érdekében az alábbi feltételek szerint:
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1.) Szerződő felek jelen szerződést a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól szóló 2004. évi CVII. tv. 2 § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott
nevelési-oktatási feladatok közös szervezése, biztosítása érdekében kötik.
2.) Támogatott Önkormányzat kijelenti, hogy jogosult eljárni a ………..…..,
települések önkormányzatai által létrehozott közoktatási intézmény (általános iskola)
közös fenntartására irányuló intézményfenntartó társulás nevében, amely írásbeli
társulási megállapodás alapján jött létre, és amely egyrészt megfelel a helyi
önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§
vagy 9.§ vagy 16. § szakaszának, másrészt a megállapodásban a felek rendelkeztek a
közös alapítás és/vagy közös üzemeletetés, az intézmény költségvetésének közös
meghatározásáról. A közoktatási intézmények alapító okiratának másolata, jelen
támogatási megállapodás 1. számú mellékletét, a közös fenntartásukra irányuló
társulási megállapodás másolata, jelen támogatási megállapodás 2. számú
mellékletét képezi.
3.) 3.1. Támogatott Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 8. számú mellékletének III
részében foglaltak szerint a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában
részt vevőnek minősül, mert az általa képviselt és közösen alapított, fenntartott
közoktatási intézmények megfelelnek a jelen bekezdésben hivatkozott jogszabályban
foglalt és rá irányadó átlaglétszám követelményeknek.
3.2. Támogatott Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a közoktatási intézményi
feladat az egyes települések vonatkozásában csak akkor tekinthető ellátottnak, ha a
településen található valamennyi – önkormányzat által, vagy intézményi társulásban
fenntartott – közoktatási intézmény teljesíti az előző bekezdésben hivatkozott
átlaglétszám feltételeket.
3.3. Támogatott Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a közoktatási intézményi
feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások kizárólag az olyan intézményben ellátottak,
oktatottak után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot
megalapozó tevékenység szerepel, továbbá OM azonosítóval rendelkezik, a
közoktatási információs rendszer adatbázisába bejelentkezett és nyilvántartásba vették.
4.) Támogató a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 8. számú melléklet III. részének rendelkezései alapján, az ott
rendelkezésre bocsátott normatív támogatásból a feladat ellátásához a Társulási
Tanács ...........számú költségvetési határozatában foglaltaknak megfelelően, az
intézményfenntartó társulási szerződés alapján működtetett általános iskola
fenntartásához a normatíva igénylésének megfelelően támogatást biztosít.
5.) A Támogatott adatot szolgáltat a Támogató részére az állami normatív támogatás
adatszolgáltatásával megegyező időpontokban, a Támogató által megküldött
adatlapokon (igénylés: november hó, lemondás április, október hó, lemondás
pótigénylés július hó).
6.) Támogató kötelezettséget vállal, hogy a Társulási Tanács 6/2009 (I.29)sz.
határozata alapján a normatív támogatási összeg 90 %-nak 1/12-részét a
tárgyhót követő hónap 3. napjáig a Támogatott bankszámlaszámára átutalja.
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7.) Támogatott a támogatást 2012. december 31-ig használhatja fel az
intézményfenntartó társulási szerződés alapján működtetett közoktatási intézménye
(általános iskola) 2012. évi működési költségeinek fedezésére.
8.) A Támogatott közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben. és a kapcsolódó
ágazati rendeletekben (11/94 MKM rendelet,) továbbá a hatályos költségvetési
törvényben és mellékletében szabályozott módon köteles a feladatot ellátni és a
részére biztosított (átadott) pénzeszközt felhasználni.
9.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén azt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban Áht.) rendelkezései alapján a Magyar Államkincstárnak vissza kell
fizetni, melynek érdekében Támogatott a Támogató részére a támogatási összeg
erejéig inkasszó benyújtási jogosultságot biztosít.
10.) 10.1. Támogatott vállalja, hogy a működési célú normatív támogatással az Áht.
rendelkezései alapján elszámol az alábbiak szerint:
•
év végi beszámoló (legkésőbb tárgyévet követő február 15 -ig)
10.2. Támogató vállalja, hogy az elszámolás pénzügyi és szakmai szempont
rendszerét az elszámolási határidőt megelőző hónap utolsó napjáig
( január 31-ig) megküldi a Támogatottnak.
10.3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolása a normatív
állami hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben jogszerűen
elszámolt kiadások és vállalt kötelezettségek figyelembe vételével történik.
10.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a közoktatási intézményi feladat
ellátáshoz kapcsolódó támogatások igénybevétele, az elszámolás a nevelési- oktatási
feladatoknak megfelelő közoktatási statisztikai adatokra /október 1-jei közoktatási
statisztika/ és az azt megalapozó – ágazati jogszabályokban – előírt tanügyi
okmányokra, vagy a hozzájárulást megalapozó egyéb okmányokra épül.
10.5. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a közoktatási intézményi
feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások a tanulói jogviszony szünetelése esetén nem
igényelhetők.
11.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását ellenőrizni. A nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeget a
Társulási Tanács – egyedi döntés alapján – visszavonja, melyet Támogatott köteles a
Támogató részére 8 napon belül visszafizetni. A visszafizetési kötelezettség
elmulasztása esetén Támogató jogosult azonnali beszedési megbízás benyújtására.
12.) 12.1.A Támogatott évente, a tárgyévet követő február 15. napjáig köteles írásban
beszámolni a Támogatónak a feladat ellátásáról, a működtetés eredményéről.
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12.2.Támogatott tudomásul veszi, hogy köteles évente május 10-ig közreműködni az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kért adatszolgáltatás
teljesítésében, valamint – eltérő támogatói rendelkezés hiányában - november 5-ig a
következő év tervezéséhez szükséges adatokról, körülményekről, feladatról, annak
változásáról a Támogatót tájékoztatni.
12.3.Támogatott kötelezettséget vállal továbbá tárgyév november 5-ig a statisztikai
adatgyűjtéshez szükséges adatok szolgáltatására, amely kötelezettséget elsősorban a
2011/2012 október 1–i közoktatási statisztika megküldésével teljesít.
12.4.Támogatott tudomásul veszi, hogy fenti kötelezettségek elmulasztása a
kiegészítő normatíva folyósításának azonnali felfüggesztését vonja maga után.
13.) .A Támogatott köteles gondoskodni a feladat ellátásával összefüggő bevételek és
kiadások elkülönített kezeléséről, illetve az erre vonatkozó bizonylatok megőrzéséről.
14.) Jelen megállapodás határozott időre, 2012. december 31. napjáig szól.
A feladatellátást a Társulási Tanács jelen megállapodásban foglalt feltételekkel 2012.
január 1. napjától támogatja.
15.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló,
1959. évi IV. tv, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló
2004. évi CVII. tv, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. tv., valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
16.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges
vitáikat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre,
úgy a vita eldöntésére kikötik a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 36. §ának (2) bekezdése alapján a Kazincbarcikai Városi Bíróság kizárólagos
illetékességét.
Szerződő felek jelen megállapodást átolvasás és kölcsönösen egyező értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés négy számozott oldalból áll.
Jelen szerződés 4, egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből kettőt a
Támogatott, kettőt pedig a Támogató tart meg.
Edelény, ………………...

Támogatott képviseletében:

………………………………..
……………..
polgármester
Edelény Város Önkormányzata

Támogató képviseletében:

………………………………….
Szaniszló János
elnök
Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása
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Ellenjegyezte:

Ellenjegyezte:
………………………………………
EKTT munkaszervezetének vezetője

………………………………………..
………………………..
jegyző

19./ Napirendi pont tárgya:

Szociális és gyermekjóléti feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó
„Támogatási Szerződés” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 29./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Szociális és gyermekjóléti feladatellátás 2012. évi működtetésére
vonatkozó „Támogatási Szerződés” jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
szociális és gyermekjóléti feladatellátás 2012. évi működtetésére
vonatkozó „Támogatási Szerződés” jóváhagyásáról szóló előterjesztést.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és
gyermekjóléti feladatellátás 2012. évi működtetésére vonatkozó Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsával megkötendő
- „Támogatási Szerződés”-t a határozat mellékleteként jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza Edelény Város Polgármesterét a
Támogatási Szerződés megkötésére.
Határidő: 2012. február 20.
Felelős: polgármester
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Melléklet a 23/2012.(II.15. számú önkormányzati határozathoz

Támogatási szerződés
Amely létrejött
egyrészről Edelényi Kistérség Többcélú Társulása ( székhely: 3780, Edelény, István király
u. 52.sz., képviseli: Szaniszló János Elnök, adószám: 15585510-1-05, számlaszám:
12037805-00115958-00100002 ) Támogató,
másrészről Edelény Város Önkormányzata ( székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.,
képviseli: Molnár Oszkár Polgármester, adószám: ………………, számlaszám: …………….
Támogatott között,
mint szerződő felek között Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásában meghatározott célok és feladatok hatékony, gazdaságos, magasabb szintű
ellátása érdekében az alábbi feltételek szerint:
17.) Szerződő felek jelen szerződést a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásairól szóló 2004. évi CVII. tv. 2 § (1) bekezdése b), d) pontjában
meghatározott szociális és gyermekjóléti feladatok közös szervezése, biztosítása
érdekében kötik.
18.) Támogatott Önkormányzat kijelenti, hogy jogosult eljárni a ……………………,
települések önkormányzata által létrehozott szociális intézmény (családsegítő, házi
segítségnyújtás és gyermekjóléti szolg.) közös fenntartására irányuló
intézményfenntartó társulás nevében, amely írásbeli társulási megállapodás alapján
jött létre, és amely egyrészt megfelel a helyi önkormányzatok társulásáról és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8.§ vagy 9.§ vagy 16. § szakaszának,
másrészt a megállapodásban a felek rendelkeztek a közös alapítás és/vagy közös
üzemeltetés, az intézmény költségvetésének közös meghatározásáról. A szociális
intézmény alapító okirata jelen támogatási megállapodás 1. számú mellékletét, a
közös fenntartásukra irányuló társulási megállapodás jelen támogatási megállapodás
2. számú mellékletét képezi.
19.) 3.1. Támogatott Önkormányzat kijelenti, hogy a Magyar Köztársaság 2012. évi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 8. számú mellékletének III.
részében foglaltak szerint a többcélú kistérségi társulás szociális feladatellátásában
részt vevőnek minősül.
3.4. Támogatott Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a szociális intézményi
feladatellátáshoz kapcsolódó támogatások kizárólag az olyan intézményben ellátottak
után vehetők igénybe, amelynek alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó
tevékenység szerepel.
20.) Támogató a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi
CLXXXVIII. törvény 8. számú melléklet III. részének rendelkezései alapján, az ott
rendelkezésre bocsátott normatív támogatást a feladat ellátásához az
intézményfenntartó társulási szerződés alapján működtetett családsegítő és
gyermekjóléti feladatellátás fenntartásához a normatíva igénylésének
megfelelően támogatást biztosít.
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21.) A támogatott adatot szolgáltat a társulás részére az állami normatív támogatás
adatszolgáltatásával megegyező időpontokban, a támogató által megküldött
adatlapokon (igénylés: november hó, lemondás április, október hó, lemondás
pótigénylés július hó).
22.) Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatási összeg 1/12-részét a tárgyhót
követő hónap 3. napjáig a támogatási összeget a támogatott bankszámlaszámára
átutalja.
23.) Támogatott a támogatást 2012. december 31-ig használhatja fel az
intézményfenntartó társulási szerződés alapján működtetett intézményei 2012. évi
költségeinek fedezésére, az alábbiak szerint: 100 %-át működési költségekre köteles
fordítani a fenntartó.
24.) A Támogatott kötelezettséget vállal, hogy a támogatást elkülönítve kezeli.
25.) A támogatott a részére biztosított (átadott) pénzeszközt köteles a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a kapcsolódó
ágazati rendeletekben és a hatályos költségvetési törvény és mellékletében
szabályozott módon felhasználni és a feladatok ellátására fordítani.
26.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás nem rendeltetésszerű
felhasználása esetén azt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(továbbiakban Áht.) rendelkezései alapján az Államkincstárnak vissza kell fizetni.
27.) 11.1. Támogatott vállalja, hogy a működési célú normatív támogatással az Áht.
rendelkezései alapján elszámol az alábbiak szerint: év végi beszámoló (legkésőbb
tárgy évet követő február 15 - ig)
11.2. Támogató vállalja, hogy az elszámolás pénzügyi és szakmai
szempontrendszerét az elszámolási határidőt megelőző hónap utolsó napjáig ( január
31) megküldi a Támogatottnak.
11.3. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás elszámolása a normatív
állami hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben jogszerűen
elszámolt kiadások és vállalt kötelezettségek figyelembe vételével történik.
11.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a szociális intézményi feladat ellátáshoz
kapcsolódó támogatások igénybevétele, az elszámolás megfelelő statisztikai adatokra
és az azt megalapozó – ágazati jogszabályokban – előírt okmányokra vagy a
hozzájárulást megalapozó egyéb okmányokra épül.
28.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató jogosult a támogatás rendeltetésszerű
felhasználását ellenőrizni. A nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeget a
Társulási Tanács – egyedi döntés alapján – visszavonja.
29.) 13.1.A Támogatott évente, a tárgyévet követő első hónap 20. napjáig köteles írásban
beszámolni a Támogatónak a feladat ellátásáról, a működtetés eredményéről.
13.2.Támogatott tudomásul veszi, hogy köteles évente május 10-ig közreműködni az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kért adatszolgáltatás
teljesítésében, valamint – eltérő támogatói rendelkezés hiányában - november 5-ig a
következő év tervezéséhez szükséges adatokról, körülményekről, feladatról, annak
változásáról a Támogatót tájékoztatni.
13.3. Támogatott kötelezettséget vállal továbbá tárgyév november 5-ig a statisztikai
adatgyűjtéshez szükséges adatok szolgáltatására, amely kötelezettséget elsősorban az
október –i közoktatási statisztika megküldésével teljesít.
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13.4. Támogatott tudomásul veszi, hogy fenti kötelezettségek elmulasztása a
kiegészítő normatíva folyósításának azonnali felfüggesztését vonja maga után.
30.) .A támogatott köteles gondoskodni a feladat ellátásával összefüggő bevételek és
kiadások elkülönített kezeléséről illetve az erre vonatkozó bizonylatok megőrzéséről.
31.) Jelen megállapodás határozott időre, 2012. december 31. napjáig szól.
A feladatellátást a Társulás jelen megállapodásban foglalt feltételekkel 2012. január 1.
napjától támogatja.
32.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló,
1959. évi IV. tv, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló
2004. évi CVII. tv, a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló
1997. évi CXXXV. tv., valamint a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről
szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.
33.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges
vitákat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet eredményre,
úgy a vita eldöntésére kikötik a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. 36. §nak (2) bekezdése alapján a Miskolci Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.
34.) Szerződő felek jelen megállapodást átolvasás és kölcsönösen egyező értelmezés után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Jelen szerződés négy számozott oldalból áll.
Jelen szerződés 4 egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből kettőt a
támogatott, kettőt pedig a támogató tart meg.
Edelény, 2011. február 28.

Támogatott képviseletében:

………………………………..
Molnár Oszkár
Polgármester
Edelény Város Önkormányzata

Ellenjegyezte:
………………………………………..
Vártás József
jegyző

Támogató képviseletében:

………………………………….
Szaniszló János
Elnök
Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása

Ellenjegyezte:
………………………………………
EKTT munkaszervezetének vezetője
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20./ Napirendi pont tárgya:
A belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó Kiegészítő Megállapodás
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2012.(II.15.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó
Kiegészítő Megállapodás módosításáról
Az Edelényi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
belső ellenőrzési feladatellátásra vonatkozó, az előterjesztés
mellékletét képező Kiegészítő Megállapodást 2012. január 1-jei
hatállyal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával a belső ellenőrzési
feladatellátásra vonatkozó külön Megállapodást – a melléklet
szerinti tartalommal - kösse meg.
Határidő: azonnal, illetve a Megállapodás megkötésére
2012. március 10.
Felelős: polgármester
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Melléklet a 24/2012. (II.15.) számú önkormányzati határozathoz
KIEGÉSZĺTŐ MEGÁLLAPODÁS
EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁHOZ
Edelény Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásában foglaltak végrehajtására a
társult
települési
önkormányzatok
Polgármesterei,
Jegyzői/Körjegyzői
(továbbiakban: Megbízó) a belső ellenőrzési feladat ellátása érdekében Edelényi
Kistérség Többcélú Társulásával (székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.,
képviselője: a Társulási Tanács elnöke, mint megbízott, a továbbiakban: Megbízott)
az alábbi megállapodást kötik.
1.) Megbízott vállalja, hogy a “Társulási Megállapodás” szerint az Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása revizori feladatellátásához csatlakozó önkormányzatoknál ellátja
a települési önkormányzatoknak, azok polgármesteri hivatalainak, illetve
körjegyzőségeinek,
Edelény
Kistérség
Többcélú
Társulásának
és
munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok és a
Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű
ellenőrzését.
Megbízott a fenti feladatok ellátását Edelény Városi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala, a hivatalon belül elkülönült munkaszervezet (Kistérségi Hivatal, székhely:
3780 Edelény, István király útja 52. képviselője: Edelény Városi Önkormányzat
Jegyzője) útján, vagy a Társulással kötött megbízási szerződés, vagy polgári jogi
szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr útján látja el. A munkaszervezeti
feladatellátásról a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló
2004. évi CVII. törvény 3. § (2) bekezdés a.) pontja alapján Edelény Városi
Önkormányzattal külön megállapodást köt.
2.) Megbízott által folytatott belső ellenőrzési tevékenységnek meg kell felelnie a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ber.) foglaltaknak, valamint a
vonatkozó jogszabályi követelményeknek.
3.) Megbízott nyilatkozik arról, hogy a vizsgálatokat az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulásának aktuális Belső Ellenőrzési Kézikönyve, s az abban foglalt alapszabály
és szakmai etikai kódex betartásával végzi, mely a Ber. és a Belső Ellenőrök
Nemzetközi Szervezete standardjai alapján, továbbá a Pénzügyminisztérium által
közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv-minta ajánlásként való
figyelembevételével készült.
A társult feladatellátás miatt elegendő egy Belső Ellenőrzési Kézikönyv alkalmazása,
amelyet a belső ellenőrzési vezető készít el és a Társulás munkaszervezeti feladatát
ellátó költségvetési szerv vezetője (Edelény Városi Önkormányzat Jegyzője) hagy
jóvá. A Belső Ellenőrzési Kézikönyvet a belső ellenőrzési egység vezetője köteles
rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálni és a szükséges módosításokat
átvezetni.
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4.) A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden
tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének,
felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való
gazdálkodásának a vizsgálatára.
A bizonyosságot adó tevékenység keretében ellátandó belső ellenőrzési feladatok:
a) elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének,
működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; valamint
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
b) elemezni, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a
vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a
beszámolók valódiságát;
c) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és
javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése,
kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása
érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése
és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
d) nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett
intézkedéseket;
A bizonyosságot adó tevékenységet szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer,
teljesítmény, illetve informatikai ellenőrzések keretében kell ellátni.
A belső ellenőrzés tanácsadó tevékenység keretében különösen az alábbi
feladatokat láthatja el:
a) a vezetők támogatása az egyes megoldási lehetőségek elemzésével,
értékelésével, vizsgálatával, kockázatának becslésével;
b) pénzügyi, tárgyi, informatikai és humánerőforrás-kapacitásokkal való
ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodásra irányuló tanácsadás;
c) a
vezetőség
szakértői
támogatása
a
kockázatkezelési
és
szabálytalanságkezelési rendszerek és teljesítménymenedzsment rendszer
kialakításában, folyamatos továbbfejlesztésében,
d) tanácsadás a szervezeti struktúrák racionalizálása, a változásmenedzsment
területén;
e) konzultáció és tanácsadás a vezetés részére a szervezeti stratégia
elkészítésében;
f) javaslatok megfogalmazása a költségvetési szerv működése érdekében, a
költségvetési szerv belső szabályzatainak tartalmát, szerkezetét illetően.
A tanácsadó tevékenység igénylésére és végrehajtására vonatkozóan a Ber. 37. §ában foglaltak szerint kell eljárni. Tanácsadási tevékenységet a belső ellenőrzési
vezető, a települési önkormányzat jegyzője/körjegyzője, illetve Társulás esetében a
munkaszervezet vezetője kezdeményezésére lehet végezni.
A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével
kapcsolatos feladatok ellátásában, különösen a Ber. 19. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatokban.
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5.) Megbízott nyilatkozik arról, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet legalább a
Ber. 24. § -ában meghatározott általános és szakmai követelményeknek megfelelő,
illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (4) bekezdése
szerint az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező,
nyilvántartásba vett személy látja el.
A Ber 22. §-ában foglalt, a belső ellenőrzési vezetőre vonatkozó feladatokat a
munkaszervezet belső ellenőrzési egységének vezetője látja el.
A társult feladatellátás során a Ber. 56. §-ában meghatározott rendelkezések az
irányadóak, melyek alkalmazására jelen Megállapodásban foglaltakkal összhangban
kerül sor.

6.)A belső ellenőrzési vezető a társult önkormányzatokra, a Társulásra és annak
intézményére vonatkozóan kockázatelemzés alapján stratégiai (négy évre
vonatkozó) és éves ellenőrzési tervet készít, melyet a jegyző/körjegyző, illetve a
Társulás esetében a munkaszervezet vezetője hagy jóvá.
A belső ellenőrzési egység vezetője az éves ellenőrzési terv összeállítása érdekében
a jegyzőktől/körjegyzőktől, illetve a munkaszervezet vezetőjétől bekért információk,
vélemények, illetve az ellenőrzési tapasztalatok alapján kockázatelemzést végez, s
az így felállított prioritások, illetve a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások
figyelembevételével összeállítja a tárgyévet követő év ellenőrzési tervének
tervezetét. A következő évre vonatkozó tervezetet tárgyév szeptember 15-éig
véleményezésre megküldi a jegyzők/körjegyzők, illetve a Társulásra vonatkozóan a
munkaszervezet vezetője részére. A belső ellenőrzési terv véglegesítésére a
szeptember 30-ig beérkezett írásos vélemények figyelembevételével kerül sor.
Ezt követően a jegyzők/körjegyzők részére megküldött, saját települési
önkormányzatukra vonatkozó ellenőrzési tervet a települési önkormányzatok
képviselő-testületei; a munkaszervezet vezetője részére megküldött, a társulásra
vonatkozó ellenőrzési tervet a társulási tanács november 15-éig jóváhagyják, melyre
vonatkozóan az elfogadott és a jegyző/körjegyző valamint a polgármester aláírásával
ellátott terveket és az erről szóló képviselő-testületi határozatokat megküldik a
munkaszervezet részére.
Az éves tervet a belső ellenőrzési vezető a jegyzők/körjegyzők, Társulás esetében a
munkaszervezet vezetője egyetértésével módosíthatja, melyet a Képviselőtestületnek, illetve Társulás esetében a Társulási Tanácsnak határozattal el kell
fogadnia. A módosított tervet az erről szóló képviselő-testületi határozatokat a
munkaszervezet részére meg kell küldeni.
Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem
szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek, melyre
vonatkozóan az összes ellenőri kapacitás maximum 15-20 %-át lehet biztosítani. A
soron kívüli ellenőrzési időkeret terhére a települési önkormányzat
jegyzője/körjegyzője, illetve a Társulás esetében a munkaszervezet vezetője a
kockázatok ismertetésével, kellő indokkal alátámasztva igényelhet ellenőrzést. Soron
kívüli ellenőrzést a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére is lehet végezni.
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Soron kívüli ellenőrzést igényelni csak az éves terv véleményezésére megjelölt
határidő (szeptember 30.) után bekövetkezett, tudomásra jutott események, jövőbeni
kihatások miatt lehet. Az ellenőrzés végrehajtásához a munkaszervezet belső
ellenőrzési egységének vezetője - kockázatelemzés lefolytatását követően kezdeményezi a munkaszervezet vezetőjének jóváhagyását, mely nélkül az
ellenőrzés nem folytatható le.
A társult feladatellátás során készített stratégiai és éves ellenőrzési terveket
összesítve a társulás munkaszervezeti feladatát ellátó költségvetési szerv vezetője
(Edelény Városi Önkormányzat Jegyzője) tájékoztatásul a Társulási Tanács elé
terjeszti.
Az összesített terv magában foglalja a társulásban résztvevő önkormányzatoknak a
képviselő-testület által jóváhagyott stratégiai és éves ellenőrzési terveit, valamint a
társulásra és az általa irányított költségvetési szervekre vonatkozó, a Társulási
Tanács által jóváhagyott stratégiai és éves ellenőrzési terveit.
7.) A munkaszervezet belső ellenőrzési egységének vezetője megbízólevél
kiadásával kijelöli az ellenőrzéseket lefolytató belső ellenőröket és a vizsgálatvezetőt.
Az ellenőrzési programot a vizsgálatvezető készíti el és a belső ellenőrzési vezető
hagyja jóvá.
A programtól eltérni a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásával lehet, a program
módosítását a vizsgálatvezető kezdeményezheti. Az ellenőrzési programot az
ellenőrzött részére ki kell adni.
A belső ellenőrzési vezető az ellenőrzés megkezdéséről szóban, vagy írásban
értesíti az ellenőrzött szerv vagy szervezeti egység vezetőjét. Az ellenőrzést szükség
szerint a helyszínen, illetve adatbekérés útján kell végrehajtani. A belső ellenőrzési
vezető a helyszíni vizsgálatot annak megkezdése előtt legalább 3 nappal szóban
vagy írásban bejelenti az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének. Az
előzetes bejelentést nem kell megtenni, ha az – a rendelkezésre álló adatok alapján
– meghiúsítja az ellenőrzés eredményes lefolytatását. A két értesítés összevonható.
8.) A belső ellenőrt és a vizsgálatban résztvevő szakértőt megbízólevéllel kell ellátni,
amelyet a belső ellenőrzési vezető ír alá. A belső ellenőrzési vezető megbízólevelét
az ellenőrzést elrendelő jegyző/körjegyző, a Társulás esetében a munkaszervezet
vezetője vagy Edelény Városi Önkormányzat Jegyzője írja alá. A helyszíni ellenőrzés
megkezdésekor az ellenőr köteles bemutatni a megbízólevelét az ellenőrzött szerv,
illetve szervezeti egység vezetőjének vagy az őt helyettesítő személynek.
Az ellenőrzés során a belső ellenőr kérésére az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti
egység vezetője köteles teljességi nyilatkozatot adni, amelyben igazolja, hogy az
ellenőrzött feladattal összefüggő, felelősségi körébe tartozó valamennyi okmányt,
illetve információt hiánytalanul az ellenőr rendelkezésére bocsátotta.
9.) A belső ellenőrzésről szóló jelentés-tervezetet, illetve annak kivonatát a belső
ellenőrzési vezető egyeztetés céljából megküldi az ellenőrzött szerv, illetve
szervezeti egység vezetője részére, továbbá annak, akire vonatkozóan a
jelentéstervezet megállapítást vagy javaslatot tartalmaz (továbbiakban: érintettek).
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A jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül az érintettek kötelesek
észrevételeiket megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére. A nemleges választ is
jelezni kell határidőn belül.
Soron kívüli ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vezető ettől rövidebb határidőt is
megállapíthat. Indokolt esetben hosszabb, legfeljebb 30 napos határidő is
megállapítható. A határidő elmulasztása egyetértésnek minősül. Az észrevételek
megküldésével
egy
időben
lehetőség
van
egyeztető
megbeszélés
kezdeményezésére.
Amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor
a nemleges válaszukkal együtt már az intézkedési tervet is elkészíthetik és
megküldhetik az ellenőrzést végző szerv részére a megadott véleményezési
határidőn belül.
Az észrevétel elfogadásáról, vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, melyről az
észrevételezési határidő lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli
tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott észrevételeket, vagy megbeszélés
összehívását kezdeményezi. Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti
a jelentés-tervezeten. Az észrevételeket és a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az
ellenőrzés dokumentációjához.
Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, bármelyik fél
kezdeményezésére egyeztető megbeszélést kell tartani, melyről jegyzőkönyvet kell
készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a megbeszélés eredményét, s azt
csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez.
Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az észrevételek átvezetése után a
jelentéstervezetet az érintetteknek ismételten megküldheti visszamutatás céljából 5
napos határidővel.
Az ellenőrzési jelentést a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző belső ellenőrök
aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi az ellenőrzést
elrendelő költségvetési szerv vezetőjének, aki azt továbbküldi a felügyelt, illetve
irányított ellenőrzött szerv vezetőjének, saját szervezete esetén az ellenőrzött
szervezeti egység vezetőjének, továbbá annak, akire vonatkozóan a jelentés
megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, továbbá szükség esetén felkéri az
intézkedési terv elkészítésére.
Az ellenőrzést elrendelő költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető
véleményének kikérésével – dönthet úgy, hogy a lezárt ellenőrzési jelentést vagy
annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az
adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
10.) Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről
történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve
szervezeti egység vezetője felelős.
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Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek
és a vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az egyes feladatokhoz
kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek
legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat,
illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.
Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon
belül kell elkészíteni és megküldeni az ellenőrzést elrendelő költségvetési szerv
vezetője és a belső ellenőrzési vezető részére.
Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető javaslatára a költségvetési szerv
vezetője ennél hosszabb, legfeljebb 30 napos határidőt is megállapíthat.
Az ellenőrzést elrendelő költségvetési szerv vezetője az intézkedési terv
jóváhagyásáról az intézkedési terv kézhezvételétől számított 8 napon belül – a belső
ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönt.
Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott
egyes feladatok végrehajtására, legfeljebb egy alkalommal - a határidő lejártát
megelőzően - határidő, illetve feladatmódosítást kérhet az ellenőrzést elrendelő
költségvetési szerv vezetőjétől, aki a belső ellenőrzési vezető véleményének
kikérésével dönt a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról.
Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott
egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó
határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol az ellenőrzést elrendelő
költségvetési szerv vezetője részére és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul
megküldi a belső ellenőrzési vezető részére is. E beszámoló tartalmazza a megtett
intézkedések rövid leírását, a végre nem hajtott intézkedések okát és esetlegesen
határidő, illetve feladatmódosítási kérelmet.
Amennyiben az előírt határidőn belül az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője
nem számol be és határidő hosszabbítást sem kért, a költségvetési szerv vezetője,
illetve a belső ellenőrzési vezető utóellenőrzést kezdeményezhet a soron kívüli
feladatokra tervezett kapacitás terhére.
A belső ellenőrzési vezető a beszámolók alapján éves bontásban nyilvántartást
vezet, amellyel a belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapításokat, javaslatokat,
a vonatkozó intézkedési terveket és azok végrehajtását nyomon követi. A
nyilvántartásnak tartalmaznia kell a jelentésben szereplő javaslatokat, az elfogadott
intézkedési tervet, az intézkedési terv alapján végrehajtott intézkedések rövid leírását
és a végre nem hajtott intézkedések okát.
11.)A belső ellenőrzési vezető éves ellenőrzési jelentést készít önkormányzatonként,
illetve a társulásra külön-külön, melyben a jogszabályban előírt tartalmi
követelmények szerint bemutatja a belső ellenőrzés által végzett tevékenységet, az
ellenőrzési tapasztalatok alapján a belső kontrollrendszer működésének értékelését,
továbbá az intézkedési tervek megvalósítását.
Az éves ellenőrzési jelentést a társulás munkaszervezeti feladatát ellátó
költségvetési szerv vezetője (Edelény Városi Önkormányzat Jegyzője) figyelemmel
az egyes önkormányzatok zárszámadási határidejére, de legkésőbb március 20-ig az
érintett jegyző/körjegyző részére megküldi, hogy azt a Polgármester, illetve a
Társulás esetében a Tanács Elnöke a zárszámadással egyidejűleg a Képviselőtestület, illetve a Tanács elé terjeszthesse.
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Az éves jelentés elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozatokat a
jegyzők/körjegyzők megküldik a munkaszervezet belső ellenőrzési vezetője részére.
12.)A költségvetési szervek belső kontrollrendszerét az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutatók megfelelő alkalmazásával kell
kialakítani és működtetni a Ber. 3-10. §-aiban foglaltaknak megfelelően.
A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni a belső ellenőrzési
tevékenységet végzők által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat.
A belső ellenőrzési kötelezettséget, az ellenőrzést végző személy, vagy szervezet
jogállását, feladatait a költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatában
elő kell írni.
Az éves ellenőrzési jelentés keretében a belső ellenőrzési vezető az ellenőrzési
tapasztalatok alapján értékeli a belső kontrollrendszer működését.
13.) A belső ellenőrzési feladatellátás során a konkrét ellenőrzésekkel kapcsolatban
keletkezett ellenőrzési jelentések, egyéb iratok iktatására Edelény Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának központi iktatórendszerében nem kerül
sor, azok a belső ellenőrzési egység külön nyilvántartásában, az ellenőrzési
mappákban kerülnek felvezetésre, melyek 10 évig történő megőrzéséről,
biztonságos tárolásáról a belső ellenőrzési egység vezetője gondoskodik. Edelény
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala iktatórendszerébe a feladatellátást
dokumentáló ellenőrzési program és az ellenőrzés menetéről készített nyilvántartó
lap kerül.
Az ellenőrzött szervek és az ellenőrzést igénylő önkormányzati hivatalok az
ellenőrzési jelentések, egyéb iratok iktatását saját rendszerükben elvégzik.
14.) A belső ellenőrzési feladatellátás személyi és tárgyi feltételeit biztosító kiadási
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának éves költségvetése
előirányzatot
tartalmazza.
A belső ellenőrzési feladatellátás fedezetét az általános, továbbá a belső ellenőrzési
feladatellátásra biztosított állami normatív hozzájárulás és erre vonatkozó döntés
esetén a települések által befizetett hozzájárulás jelenti. A megbízó önkormányzatok
mindenkor a Társulás által meghatározott összegű hozzájárulás befizetését teljesítik.
15.) A belső ellenőrzési feladatellátásból történő
Megállapodásban foglalt rendelkezések az irányadóak.

kilépésre

a

Társulási

16.) Jelen kiegészítő megállapodás 2012. január 1. napjától lép hatályba és
határozatlan időre, de legfeljebb a Kistérségi Megállapodás tartamára szól. Ezzel
egyidejűleg a korábbi Kiegészítő Megállapodás hatályát veszti.
17.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi
társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény, valamint a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
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18.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő esetleges
vitáikat elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, amennyiben az nem vezet
eredményre, úgy a vita eldöntésére kikötik a Kazincbarcikai Városi Bíróság
illetékességét.
19.) A felmondási idő lejártáig Megbízott a szolgáltatást köteles ellátni, Megbízó
pedig a megállapodás megszűnéséig járó arányos támogatást köteles biztosítani.

Jelen megállapodást a Megbízó települési önkormányzatok, illetve Társulás
képviseletében eljáró polgármester és jegyző/körjegyző, mint a képviseltek
akaratával mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után helybenhagyólag,
saját kezű aláírással látja el.
Edelény, 2012. február 09.
Záradék:
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a belső ellenőrzési
feladatellátásra vonatkozó „Megállapodás”-t a …../2012. (II. 09.) számú
határozatával jóváhagyta.
Edelény, 2012. február 09.
Szaniszló János
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanács elnöke

Ellenjegyző:

Vártás József
Edelény Városi Önkormányzat
jegyző

Polgármester bejelenti, hogy személyi ügyet érintő napirend tárgyalására kerül sor,
ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést tart.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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