EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2012. július 19-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

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

1./

A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2./

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012.(IV.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról

3./

Patkányirtással kapcsolatos intézkedések megtételéhez fedezet biztosításáról

4./

Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról

5./

Abod Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására
irányuló megkereséséről

6./

Edelény belvárosi gyűjtőút szélesítése,
útépítésével kapcsolatos területvásárlásról

7./

VII. Császtai
biztosításáról

8./

Edelény Város
felülvizsgálatáról

9./

Az óvodai és az általános iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás
létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási Megállapodás”-ok
módosításáról

Búcsú

megrendezéséhez

Közoktatási

korszerűsítése

és

terület-igénybevétel

Esélyegyenlőségi

Intézkedési

fejlesztése

ingyenes

Tervének

10./ Intézményi „Alapító Okiratok” módosításáról
11./ Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
12./ TÁMOP -5.2.3-A-12/1. jelű pályázatban való részvételről
13./ Gyalogos-átkelőhelyek létesítésének tervezéséhez fedezet biztosításáról

E d e l é n y, 2012. július 19.
Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 19-én
megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Csabai Gyula, Korbély
Györgyi Katalin, Magyar Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika
alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, Vattay Béla
alpolgármester, Virág Tamás képviselők

Igazoltan távol:

Baricska Jánosné, Lázár István képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Méhész Katalin aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási és Szociális Osztály,
Okmányiroda vezetője
177./ előterjesztésnél:

Szúnyogh László építészmérnök

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli nyílt testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testületből 9
fő jelen van.
Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat,
indítvány.
A képviselő-testület tagjai részéről a rendkívüli ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak meghatározása.
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a rendkívüli
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza meg:
1./

A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

2./

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
15/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

3./

Patkányirtással kapcsolatos
fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester

4./

Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő
alkalmazásáról
Előadó: polgármester

5./

Abod Község Önkormányzatának közös önkormányzati
hivatal létrehozására irányuló megkereséséről
Előadó: polgármester

6./

Edelény belvárosi gyűjtőút szélesítése, korszerűsítése és
fejlesztése útépítésével kapcsolatos területvásárlásról
Előadó: polgármester

7./

VII. Császtai Búcsú megrendezéséhez terület-igénybevétel
ingyenes biztosításáról
Előadó: polgármester

8./

Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervének felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester

9./

Az óvodai és az általános iskolai feladatokat ellátó
intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési
szabályairól
szóló
„Társulási
Megállapodás”-ok
módosításáról
Előadó: polgármester

intézkedések

megtételéhez

10./ Intézményi „Alapító Okiratok” módosításáról
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Előadó: polgármester
11./ Szociális
Szolgáltató
módosításáról
Előadó: polgármester

Központ

Alapító

Okiratának

12./ TÁMOP -5.2.3-A-12/1. jelű pályázatban való részvételről
Előadó: polgármester
13./ Gyalogos-átkelőhelyek létesítésének tervezéséhez fedezet
biztosításáról
Előadó: polgármester
1./ Napirendi pont tárgya:
A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 174./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet 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
23/2012.(VII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) 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:
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1.§ A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 5.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a
közcsatornára ráköt, és a rákötés időpontjáig a tárgyévi kibocsátás
mennyisége az 5. §. (1) bekezdésében meghatározott mértéket nem
haladja meg.”
2.§ A Rendelet 5. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:
„(5) A kibocsátót 90 %-os díjkedvezmény illeti meg, amennyiben a
közcsatornára ráköt, és a rákötés időpontjáig a tárgyévi kibocsátás
mennyisége az 5.§. (2) bekezdésben meghatározott mértéket nem haladja
meg.”
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése szerint a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2012. július 19-én.
Vártás József
jegyző

2./ Napirendi pont tárgya:
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012.(IV.26.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 175./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet 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 következő rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2012.(VII.19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TILTOTT, KIRÍVÓAN KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOKRÓL SZÓLÓ 15/2012.(IV.26.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
Magyarország
helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) e) pontjában, 146/A.§ában 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. 3.1.4 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 tiltott, kirívóan közösség ellenes magatartásokról szóló 15/2012.(IV.26.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„2.§ (1) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetője ötvenezer forintig terjedő
helyszíni bírsággal vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható. A helyszíni bírság kiszabására a jegyző, vagy Edelény
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ezzel megbízott ügyintézője
jogosult.
(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál
figyelembe kell venni
a) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság
mértékét,
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat az
érintett erre vonatkozó tájékoztatásra önként igazolja.”
2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki
1. folyékony kommunális hulladék kibocsátóként az ingatlan szennyvízgyűjtőjét
környezet-védelmi szempontból nem megfelelő módon használja, és nem
ürítteti rendszeresen;
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2. ingatlantulajdonosként a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park
ápolásával kapcsolatos feladatokat nem látja el;
3. a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd hulladékot nem a
megfelelő gyűjtőedényzetbe, vagy gyűjtőeszközbe helyezi és az elszállításáról
nem gondoskodik;
4. a síkosság elleni védekezéshez környezetkímélő anyagokon kívül klorid
tartalmú fagyáspontcsökkentő-szert nem a megfelelő tárolóedényben tárolja;
5. járművel zöldterületre ráhajt, parkol;
6. közterületen szeszesitalt fogyaszt;
7. közterületen kóbor ebet etet, vagy itat;
8. kihelyezett gyűjtőedényből hulladékot válogat, illetve visz el;
9. a települési szilárd hulladékszállításba be nem kapcsolt területeken a kerti
hulladék kezeléséről nem gondoskodik;
10. a kerti hulladékot nem megfelelő tűzrakó helyen, illetve telken égeti és az
égetés hősugárzása környezeti kárt okoz, emberi egészséget és környezetet
veszélyezteti;
11. olyan kerti hulladékot éget, mely más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot tartalmaz;
12. a napi égetést nem a megfelelő időszakban végzi, ami a nyári időszámítás
szerint 10,00-19,00 óra között, a téli időszámítás szerint 11,00-15,00 óra
között végezhető szélcsendes időben hétfőtől péntekig;
13. a szabadban tüzet gyújt, tüzelő berendezést használ, úgy hogy az
környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt jelent;
14. a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén nem tart megfelelő
eszközöket és felszereléseket, melyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetve a tűz eloltható;
15. háztartási tevékenység során bármilyen berendezésben veszélyesnek
minősülő hulladékot éget (műanyagféleség, gumi, vegyszeres és festékes
göngyöleg, gyógyszermaradvány, elemek, akkumulátor);
16. hulladékot éget nyílttéri, illetve háztartási tüzelőberendezésben papírhulladék,
veszélyesnek nem minősülő fahulladék kivételével;
17. lábon álló növényzetet, tarlót, illetve növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladékot éget;
18. a szolgáltatóval a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatást nem veszi igénybe;
19. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást végző által
rendelkezésre bocsátott más gyűjtőeszközt nem vesz igénybe, ha már a
meglévő gyűjtőedényzet űrtartalma elérte a maximális mennyiséget;
20. a gyűjtőedény elhelyezésével akadályozza a jármű és gyalogosforgalmat,
illetve baleset vagy károkozás veszélyét idézi elő;
21. a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét- a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében- nem lezárt állapotban tartja;
22. a gyűjtőedénybe olyan anyagot helyez, amely folyékony, mérgező, tűz és
robbanásveszélyes, állati tetem, illetve egyéb olyan anyag, mely veszélyezteti
a begyűjtést, az ürítést végző személyek, vagy más személy életét, testi
épségét, egészségét.
23. gépjárművét a temető területén belül nem a kijelölt területen helyezi el;
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24. a temető területén kialakított parcellák közötti utakra nem a megjelölt
időpontokban hajt be;
25. a temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felássa és más helyre
szállítja;
26. a sírhelyek gondozása során keletkező hulladékot nem a kijelölt területre
helyezi;
27. telepszerű, többszintes lakóházak belső udvarán, valamint építmények közös
használatú helységeiben az ebet nem tartja rövid pórázon;
28. vásáron és piacon forgalomba hoz nemesfémet, vagy abból készült ékszert,
gyógyszert, gyógyhatású anyagot, állati gyógyászati készítményt,
kábítószernek, pszihotrop anyagnak minősülő terméket, mérgező és
veszélyes anyagot, látásjavító szemüveget és kontaktlencsét, polgári
használatra szolgáló kézi lőfegyvert, lőszert, gáz és riasztófegyvert, robbanó
és robbanószert (beleértve petárda is), gázsprét, „A” és „B” tűzveszélyességi
osztályba sorolt anyagot, kulturális javakat, védett vagy fokozottan védett
növényt, illetve állatfaj egyedét, egyedének részét, illetve származékát,
preparátumát, olyan termékeket vagy hulladékokat, melyek forgalomba
hozatala engedélyhez kötött, illetve jogszabályba ütközik;
29. vásáron és piacon forgalomba hoz fűszerpaprika-őrleményt, növényvédőszert, barlangi képződményt, ásványtani társulást, ősmaradványt, gáz
üzemeltetésű készüléket és alkatrészt, valamint elektromos hálózatról
üzemeltethető, illetve hálózati csatlakozási lehetőséggel rendelkező terméket
(berendezést, gépet, készüléket, eszközt) és ezek elektromos árammal
kapcsolatba hozható alkatrészeit (villamos csatlakozásokat és áramvezető
részeket);
30. mezőgazdasági, őstermelői igazolvánnyal rendelkezőként nem a saját
gazdaságában előállított zöldséget, gyümölcsöt és virágot, mezőgazdasági
termékből származó nem hőkezelt, savanyított, mézet, lépes mézet, saját
tenyésztésű, nevelésű állattól származó tejet, tejterméket, tojást, valamint
darabolás nélkül vágott és belezett baromfit, továbbá sertéshúsból előállított
füstölt húst, étkezési szalonnát, olvasztott étkezési zsírt árusít;
31. a népművész, a népi iparművész, az iparművész, a képzőművész és a
fotóművész nem a saját előállítású alkotásait árusítja;
32. úgy árusít gombát a piaci területen, hogy ott szakellenőr nem működik;
33. A vásárra hozott termékek, termények, állatok és egyéb árucikkek szállítására
szolgáló járművek, illetve a gépkocsi parkolóban elhelyezett gépjárművek után
nem fizet helypénzt;
34. vásáron a napi keltezéssel ellátott helypénzjeggyel nem a megfelelő ideig
tartja lefoglalva a helyet;
35. vásáron az ellenőrzés során bármely okból a helyszínjegyet felmutatni nem
tudja és a helypénzt a pótdíj egyösszegű megfizetésével együtt nem fizeti
meg;
36. vásáron helypénzszedőként a helypénz szedését a nyitva tartást követően
nem kezdi meg;
37. mint üzemeltető nem ellenőrzi folyamatosan a vásár, piac rendjét, valamint az
árusításra vonatkozó jogszabályokat és rendelkezéseket nem tartja meg;
38. vásáron az árusítóhelyen a vállalkozás, cég azonosítására alkalmas táblát,
feliratot nem helyezi ki;
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39. a vásár és piac területén akadályozza a forgalmat, a közlekedési utakat
eltorlaszolja vagy hangoskodik;
40. a vásár és piac területén tüzet rak, valamint nem tartja be a tűzrendészeti
szabályokat;
41. a vásár és piac területén bármilyen hulladékot elszór, vagy ezeket a
területeket beszennyezi;
42. az állat elhelyezésére szolgáló létesítménynél nem gondoskodik arról, hogy jól
tisztítható, hézagmentes padozatú, szilárd burkolatú legyen;
43. az állatok tartására szolgáló létesítmények, azok helységeinek rendszeres
takarításáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik;
44. állati tetemet használ állatok etetésére;
45. a város címerének használatára, előállítására, forgalomba hozatalára
vonatkozó szabályokat megszegi illetve ha a város címerét engedély nélkül
használja, előállítja úgy, hogy annak körülménye a város jó hírnevét vagy a
város lakosságának érzelmét sérti;
46. a közterület névtábla elhelyezését akadályozza, megrongálja, beszennyezi,
szövegét megváltoztatja, olvashatatlanná teszi, engedély nélkül eltávolítja,
házszám tábla elhelyezési, karbantartási és pótlási kötelezettségének nem
tesz eleget;
47. a közterület rendeltetésétől eltérő használatához nem kér engedélyt;
48. a szolgáltatót a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladat ellátásában
akadályozza.”
3.§ A Rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.§ (1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatti közigazgatási hatósági
eljárást hivatalból a közterület felügyelő, vagy a polgármesteri hivatal
ügyintézője észlelése alapján kell lefolytatni. Tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartás előfordulását bármely szerv, vagy személy
jelezheti.
(2) A Képviselő-testület a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
elkövetőjét sújtó közigazgatási bírság kiszabásának hatáskörét a jegyzőre
ruházza át.”
4.§ Hatályát veszti a Képviselő-testület feladat- és hatásköréből az állandó bizottságaira
és a polgármesterre átruházott hatáskörökről szóló 10/1995.(V.16.) önkormányzati
rendelet
a) 2.§ (1) bekezdés i) pontja, és a
b) 3.§ (2) bekezdése.
5.§ Ez a rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követő
napon hatályát veszti.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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Kihirdetési záradék:
Kihirdetve az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése szerint a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2012. július 19-én.
Vártás József
jegyző
3./ Napirendi pont tárgya:
Patkányirtással kapcsolatos intézkedések megtételéhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 176./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester elmondja, hogy a belváros területén is elég komoly problémát okoznak az
elszaporodott patkányok, ezért a szokásos közbeszerzési eljárás után biztosítják a
fedezetet ahhoz, hogy a hatósági állatorvos, aki megnyerte ezt a kíírást, elvégezze azt a
munkát, amellyel újra normalizálódhat a helyzet.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Patkányirtással kapcsolatos intézkedések megtételéhez
fedezet biztosításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a patkányirtással kapcsolatos intézkedések
megtételéhez fedezet biztosításáról szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város
területén elszaporodott patkányok irtásával Dr. Farkas Imre
Rudabánya, Gvadányi út 49. szám alatti egyéni vállalkozót
bízza meg.
2. Képviselő-testület a munkálatok elvégzésének
1.354.392,- Ft összegben elfogadja.

díját:

Br.
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3. Képviselő-testület a feladatok elvégzéséhez szükséges
összeget a 2012. évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a feladat
elvégzésére vonatkozó szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4./ Napirendi pont tárgya:
Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 177./ sorszám alatt.)
Polgármester köszönti a napirendnél jelenlévő Szunyogh László építészmérnök urat, s
mivel jelezte, hogy szeretne szólni, a szót átadja.
Szunyogh László építészmérnök köszöni a megtiszteltetést, hogy erre a feladatra
pályázhat. Amikor leadta írásban pályázati anyagát, hogy hogyan képzeli el a főépítészi
munkát, akkor azt fogalmazta meg, hogy a főépítésznek a legfontosabb feladata, célja a
településen meglévő építészeti értékeknek, illetve a jövőbeni környezetalakítás
színvonalának magasan tartása, és ebben a városvezetésnek a segítése. Úgy gondolja,
hogy ez egy segítség kell, hogy legyen, neki szakmai segítséget kell adnia a
településnek, viszont ahhoz, hogy tudja a képviselő-testület, és az itt élők munkáját
segíteni, ehhez kéri a testület támogatását olyan tekintetben is, hogy mindenkit
megismerhessen, és szívesen meghallgatná mindenki véleményét, ezért kéri, hogy
kerítsenek alkalmat a személyes találkozásra. Ezt a feladatot főként az indokolja, hogy a
település-rendezési terv most készül, amely hitvallása szerint nem csak egy üres
papírnak kell lennie, hanem tényleg egy olyan dokumentumnak, amely segíti a település
jövőbeni fejlesztését. Ahhoz, hogy ezt minél körültekintőbben, minél jobban elő tudják
készíteni, el tudják végezni, szüksége van ismeretekre. Ehhez kérné minden
képviselőtagnak a segítségét, vagy bárkinek, aki a településért tenni akar.
A pályázatában leírta, hogy nagyon fontosnak tartja a szakmai és emberi tisztességet,
ennek igyekszik megfelelni. A másik a kiszámíthatóság, ezért igyekszik munkáját úgy
ellátni, hogy az kiszámítható legyen, és ne ad-hoc és váratlan történések mentén
történjen.
Polgármester ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Virág Tamás képviselő arra hívja fel Szunyogh László építész figyelmét, hogy Edelény
városban vannak olyan neves építészek, akik Edelény város építésénél 30-40 éve jelen
voltak. Gondol itt Körtvély Sándor, Viszoki Csaba, Safarcsik Tibor építészekre.
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A testület, amennyiben úgy dönt, hogy megbízást ad, ajánlja Szunyogh László úrnak,
hogy kérje ki ezen építészek véleményét, vegye azt figyelembe, mert ők nagyon sokat
tudnak segíteni főépítészi munkában.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy bizottságuk szeretne élni a személyes egyeztetés lehetőségével az
elkövetkezendő időszakra vonatkozóan, hiszen több nagyobb projekt is fut a városban,
melyek kapcsán kíváncsiak a véleményére, és szívesen vennék javaslatait.
Szunyogh László építészmérnök reagálva a megnevezett három edelényi építészre,
megjegyzi, hogy mindhárom építésszel személyes jó ismeretségben áll és jó
kapcsolatban van, ezért természetesnek is gondolta a véleményük megismerését.
Polgármester – mivel több kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés felett a vitát
lezárja. Az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz. Javasolja,
hogy a 1./ pont folytatódjon 2012. augusztus 1-jétől szövegrésszel, tehát augusztus 1jétől biztosítják a fedezetet.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 9 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő
alkalmazása

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő
alkalmazásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
önkormányzati főépítészi feladatok ellátására a SOLTMARTOM
Építészmérnöki Szolgáltató Kft-vel (székhely: 3533. Miskolc,
Andrássy utca 53. III. em. 3., cégjegyzékszám: 05-09-023540,
adószáma: 23806096-2-05, képviseli: Szunyogh Péter Endre)
kötött megbízási szerződés keretében Szunyogh László
okleveles építészmérnök alkalmazását elfogadja, és a feladat
ellátásának a jogviszony fennállásának időtartamára felmerülő
100.000,- Ft+ÁFA/hó költséget a 2012. évi költségvetés
általános tartaléka terhére biztosítja 2012. augusztus 1-jétől.
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2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
SOLTMARTOM Építészmérnöki Szolgáltató Kft-vel (székhely:
3533. Miskolc, Andrássy utca 53. III. em. 3., cégjegyzékszám:
05-09-023540, adószáma: 23806096-2-05, képviseli: Szunyogh
Péter Endre) a megbízási szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. július 31.
Felelős: polgármester

Polgármester gratulál Szunyogh László főépítész úrnak, és azt kívánja, hogy ez az
együttműködés a város érdekeit a lehető legjobban szolgálja.
5./ Napirendi pont tárgya:
Abod Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló
megkereséséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 178./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy ez egy tyúklépés abba
az irányba, hogy visszatérjenek az „átkos rendszer” bizonyos területe felé, ahol közös
községi tanács volt, Edelény-Abod-Balajt-Ládbesenyő községekkel. Most Abod
bejelentkezett, hogy szeretnének Edelénnyel közös önkormányzati hivatalt működtetni.
Elég szomorúnak tartja, hogy itt tart az ország.
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta a következő alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
166/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Abod Község Önkormányzatának közös önkormányzati
hivatal létrehozására irányuló megkeresése
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az Abod Község
Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására
irányuló megkereséséről szóló előterjesztést az alábbi döntést
hozza:
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1. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Abod Község
Önkormányzattal közös önkormányzati hivatal létrehozásával
kapcsolatos tárgyalások lefolytatására.
2. Képviselő-testület elrendeli a tárgyalások lefolytatását követően a
napirend ismételt megtárgyalását a soron következő munkaterv
szerinti rendes ülésen.
Határidő: 2012. szeptember 12.
Felelős: polgármester

6./ Napirendi pont tárgya:
Edelény belvárosi gyűjtőút szélesítése, korszerűsítése és fejlesztése útépítésével
kapcsolatos területvásárlásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 179./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy évek óta „bírkóznak” a
belvárosi elkerülő út felújításával, és tulajdonképpen ez az utolsó olyan akadály, amelyet
most el tudnak hárítani azelőtt, hogy a pályázaton elnyert pénzből meg is tudják
valósítani. Arról van szó csupán, hogy a Posta mellett van egy 50 m2-es nagyságú
terület, amelyet az önkormányzat meg kell, hogy vásároljon a beruházás megvalósítása
érdekében.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
167/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelény belvárosi gyűjtőút szélesítése, korszerűsítése és
fejlesztése útépítésével kapcsolatos területvásárlás

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belvárosi gyűjtőút szélesítése, korszerűsítése és
fejlesztése
útépítésével
kapcsolatos
területvásárlásról
szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a
Magyar Posta Zrt. szerződéskötési feltételeit, és 1.900,-Ft/m2 +
ÁFA vételárért megvásárolja a Magyar Posta Zrt. tulajdonában
álló, Edelény belterület 1174/8 hrsz-ú ingatlan 50 m2 nagyságú
részletét a határozat mellékletét képező változási vázrajz szerint.
2. Képviselő-testület az ingatlan megvásárlásához szükséges
fedezetet a 2007. évben kibocsátott kötvény terhére biztosítja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2012. július 31.
polgármester
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Melléklet a 167/2012.(VII.19.) határozathoz
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7./ Napirendi pont tárgya:
VII. Császtai Búcsú megrendezéséhez terület-igénybevétel ingyenes biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 180./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, (Virág Tamás
képviselő a szavazásnál nem volt jelen) majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
168/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: VII. Császtai Búcsú megrendezéséhez terület-igénybevétel
ingyenes biztosítása
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
VII. Császtai Búcsú megrendezéséhez terület-igénybevétel
ingyenes biztosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi
Hegyek Közösségének kérelmét támogatja, és a VII. Császtai
Búcsú 2012. szeptember 1. napján történő megrendezéséhez
kapcsolódóan hozzájárul a tulajdonát képező Edelény zártkert
5350, 5357, 5359, 5361/3, és 5361/4 hrsz-ú ingatlanok
ingyenes használatához, a rendezvény lebonyolításához
szükséges mértékben.
2. A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a szervezőt nem mentesíti
az egyéb jogszabályokban előírt hozzájárulások, engedélyek
beszerzése, kötelezettségek teljesítése alól.
Határidő: 2012. szeptember 2.
Felelős: polgármester
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8./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 181./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy miközben olvasta az
előterjesztést, a szíve legmélyéből fakadó hálával és köszönettel gondolt a városban
működő oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézményekben folyó lelkiismeretes,
olykor az emberi szellemi teljesítőképességet meghaladó munkára, mert munkatársaik
bármilyen program és terv nélkül is megtesznek mindent annak érdekében, hogy a
hátrányos, a halmozottan hátrányos gyermekek minél sikeresebben válasszanak
szakmát maguknak, nőjön részvételük az emeltszintű oktatásban, és legalább
megközelítsék a kompetenciaméréseik eredményeiben a városi vagy az országos
átlagot. A hivatásuk iránt érzett elkötelezettségük nélkül nem is képzelhető el a város
oktatási rendszere, hiszen ismeret mindenki számára, hogy nem a legjobban megfizetett
a szakmájuk. Az előző gondolatok mögött továbbiak is előtörtek, amelyeket szeretne
most megosztani, miért is tartoznak mély tisztelettel az oktatási intézményekben végzett
lelkiismeretes, olykor a szellemi teljesítőképességet meghaladó munkáért. Mindannyian
jól ismerik az aprófalvas vidékek mélyszegénységének összetett problémáit. Nincs gyár,
üzem, a magánvállalkozások képtelenek a teljes foglalkoztató szerepét felvállalni. Ennek
a ténynek anyagi hatásai közvetlenül hatnak a gyermekek családjaira; segélyekből,
családi pótlékból, rokkantsági nyugdíjból, azaz rehabilitációs programból élnek. Az
életvitelükre közvetlen hatásai vannak ezeknek a szociális problémáknak, virágzik,
illetve virágzott az uzsora, terjed a kiskorú bűnelkövetés, egyre gyakoribb a korai
gyermekvállalás és egyre nagyobb teret hódítanak a különböző szenvedélybetegségek
is a szülők és a gyermekek körében egyaránt. Az iskolai életben pedig az alábbi
közvetett hatásai érvényesülnek: a túl magas hiányzás, a deviáns viselkedés, a
vélelmezett vagy valós hátrányos megkülönböztetés. A szakemberek próbálkoznak a
családok szociális helyzetén javítani szociális földmunka-programmal, közmunkaprogrammal, vidéki feldolgozóiparral, háztáji gazdálkodással. A valóságos eredmények
azonban még váratnak magukra. Ezen kívül rész-szakképzéssel, gyakorlati képzésekkel
próbálkoznak enyhíteni a gondjaikon. Ezek is csekély eredményt mutatnak csupán,
hiszen ha egy szülő elvégez egy tanfolyamot, azután nem talál tartós megélhetést
biztosító munkát magának, legfeljebb csak rövid távú közmunka-programban vehetnek
részt ezek a szülők. Jól tudják, a foglalkoztatás területén az önkormányzati forráshiány
nem csak Edelényt érinti. Az uniós támogatások uniós szabályozással érkeznek, és nem
biztos, hogy azon a területen szükséges a segítség, amire kapják. Úgy tűnik, hogy a
problémáknak nem a gyökerét igyekeznek elhárítani, és úgy látszik, megfeledkeznek a
vidéki adófizető és segélyezett arány hatékony javításáról az adófizetők javára. Tudják,
a segélyezettek nem járhatnak be a munkahelyükre, mert nincs nekik. A halmozottan
hátrányos tanulók szüleinek többnyire nincs munkahelyük, sok családban már a
nagyszülők is munka nélkül éltek.
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A gyermekeik, unokáik nem tapasztalhatták meg több generáción keresztül sem, hogy
reggel azért kell hét órakor felkelni, hogy nyolcra beérjen a munkahelyére. Esetenként
és mind gyakrabban elképesztő hátrányokkal kell szembesülniük az óvónőknek,
pedagógusoknak az oktató-nevelő munkájuk során.
Ha hosszabb távon sem lesz a régióban a tartós megélhetést biztosító munkára
lehetőség, akkor hogyan motiválják, orientálják a pedagógusok a gyermekeket a helyes,
szorgalmas, kitartó tanulásra, a jó, esetleg jól fizető hiány szakma kiválasztására, a
munka szeretetére? Legyen az magyar vagy paraszt, legyen az roma vagy cigány,
lengyel, ruszin család sarja is akár. Még egyszer nagy tisztelettel adózik azok iránt, akik
ezt a munkát végzik Edelényben, hiszen itt és most egy csónakban eveznek, a sorsuk
közös.
Polgármester úgy gondolja, hogy mélyreható gondolatokat hallhattak alpolgármester
asszonytól, és kormányszinten kellene elemezni, hogy hol is tartanak.
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő megköszöni Szlifka Béla főtanácsos úrnak azt a
munkát, amit az anyag összeállításában, elvégzésében végzett, amely nagyon alapos
és részletes.
Polgármester ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
169/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény
Város
Közoktatási
Intézkedési Tervének felülvizsgálata

Esélyegyenlőségi

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat által a 14/2010.(II.15.) határozattal jóváhagyott
„Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv”ét felülvizsgálta és a határozat mellékleteként j ó v á h a g y j a.
A felülvizsgált „Edelény Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terve” 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.
Határidő: 2012. szeptember 1.
Felelős: polgármester
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1.Bevezetés
A közoktatásban jelenlévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák
az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz és továbbmélyítik a társadalmi
különbségeket. A hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH)
és a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek/tanulók hátrányainak kompenzálása, az
esélyegyenlőség biztosítása szükséges, mert a fokozódó társadalmi különbségek
gyengítik a társadalmi kohéziót és rontják a szűkebb környezet, ezen keresztül
Magyarország versenyképességét.
A hazai jogrendszerben az Európai Unióhoz való csatlakozásig nem szerepelt
kiemelten az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele. Ez a csatlakozással
módosult: az esélyegyenlőség érvényesítése – a régi tagállamokhoz hasonlóan –
Magyarországon is a fejlesztéspolitika alapvető szempontja. Az esélyegyenlőség
biztosítása horizontális elvárás. Az esélyegyenlőség érvényesítése nem pusztán
követelmény, hanem az önkormányzatoknak is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a
szervezet versenyképességét.
Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása jól elkülönített fogalmak, melyek
egymást kiegészítő célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan,
általában passzív cselekedet, mely valamit kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport
számára is. Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye,
hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel.
Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél
egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. Az
esélyegyenlőség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel:
szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetősége,
illetve alkalmazottjai részéről és szorosan kapcsolódik az önkormányzati törvényben
foglaltak végrehajtásához.
1993 évi LXXIX tv. 121. § 14. pontja: „hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit
családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos
helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek három
éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb
az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.”
A roma lakosság aránya a térségben és a településen magas. Jelentős százalékban
tartósan munkanélküliek, alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek.
Életkörülményeik rosszak, többségük komfort nélküli szegregált otthonban él. A
hétköznapban általánosnak vett alapvető feltételek hiányoznak. Társadalmi, gazdasági,
szociális és kulturális esélyegyenlőségükhöz elengedhetetlenül szükséges a társadalmi
integráció az eddigieknél hatékonyabb eszközökkel. Ezek közül legfontosabb a
fiatalok oktatása-nevelése. A pedagógiai gyakorlatban bizonyított, hogy megfelelő
nevelési-oktatási módszerekkel a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai
leszakadása megakadályozható és ezzel továbbtanulási ill. munkaerő-piaci
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esélyük javítható. Ennek első és talán legfontosabb lépése az érintett gyermekek
megfelelő, lehetőség szerint integrált keretek között történő oktatása.
A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében
minden települési önkormányzatnak, illetve közoktatási intézményt fenntartónak ki kell
dolgoznia Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét. Az
intézkedési tervet össze kell hangolni a település közoktatási intézményeinek
működésével és pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumokkal, továbbá az
önkormányzati intézkedési tervvel (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
105.§-a alapján), és önkormányzati minőségirányítási intézkedési tervvel.
A 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról kimondja, hogy:
Az Országgyűlés elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú
személyként élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet
biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt,
hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az
Alaptörvény II. és XV. cikkére, valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és
az európai közösségi jog vívmányaira a következő törvényt alkotja:

Általános Rendelkezések
1. § Az egyenlő bánásmód követelménye alapján Magyarország területén tartózkodó
természetes személyekkel, ezek csoportjaival, valamint a jogi személyekkel és a jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel szemben e törvény rendelkezései
szerint azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű
figyelembevételével kell eljárni.
2. § Az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó, külön jogszabályokban
meghatározott rendelkezéseket e törvény rendelkezéseivel összhangban kell
alkalmazni.
Az alábbi paragrafusokban, pedig az oktatási-nevelési folyamatokban határozza
meg az egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség szempontjait:
27. § (1) Az egyenlő bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre,
oktatásra, képzésre,
a) amely államilag jóváhagyott vagy előírt követelmények alapján folyik,
vagy
b) amelynek megszervezéséhez az állam
ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy
bb) közvetve – így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy
adójóváírás útján – hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás).
(2) Az egyenlő bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott
oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen
24

a) az oktatásba történő bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi
kérelmek elbírálása,
b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás,
c) a teljesítmények értékelése,
d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele,
e) az oktatással összefüggő juttatásokhoz való hozzáférés,
f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás,
g) az oktatásban megszerezhető tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása,
h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint
i) az oktatásban való részvétellel összefüggő jogviszony megszüntetése során.
(3) Az egyenlő bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely
személy vagy csoport
a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott
tagozatban, osztályban vagy csoportban,
b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy
intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott
szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai
szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok
folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható
felkészítés és felkészülés lehetőségét.
(4) Az oktatási intézményekben nem működhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb
tanulói, hallgatói, szülői vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy
csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése.
28. § (1) Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik
nembeli tanulók részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való
részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen
hátrány nem éri.
(2)70 Nem sérti az egyenlő bánásmód követelményét, ha
a) közoktatási intézményben a szülők kezdeményezésére és önkéntes választása
szerint,
b) felsőoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján olyan vallási
vagy más világnézeti meggyőződésen alapuló, továbbá nemzetiségi oktatást
szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy
csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevőket semmilyen
hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott,
államilag előírt, illetve államilag támogatott követelményeknek.
(3)71 A 27. § (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság
megőrzését szolgáló, illetve egyházi vagy nemzetiségi oktatási intézmény
tekintetében jogszabály eltérően rendelkezhet.
29. § Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az
iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevők
meghatározott körére – az oktatással, képzéssel összefüggésben – előnyben
részesítési kötelezettséget írhat elő.
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A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapvető célja, hogy biztosítsa
Edelényben és a társult településeken szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód
elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés
egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést, támogató lépések,
szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetű, főként a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
Esélyegyenlőség
biztosításával
összefüggő
fenntartói
tevékenységek,
felelősségek:
o esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása;
o a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladatai:
o a program megvalósításának koordinálása,
o a program végrehajtásának nyomon követése,
o az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása;
o az esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása;
o az esélyegyenlőségi terv megvalósításában érintett intézményvezetők
tájékoztatása, felkészítése a megvalósításra;
o az egyenlő bánásmód elvét sértő információk beszerzésének, módszereinek
kidolgozása;
o befogadó és toleráns légkör optimális kialakítása és fenntartása az
intézményekben;
o akcióterv készítése a helyzetelemzés által feltárt problémákra, hiányosságokra;
o esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, értékelése,
folyamatos korrekciója;
o fejlesztési célok időrendi prioritásának kialakítása, a mérhetőséget lehetővé tevő
indikátorok meghatározása;
o az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározása;
o a közoktatási intézmények működését és pedagógiai munkáját érintő, és az
esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó
stratégiai dokumentumba és iránymutatásba be kell építeni és a működés során
érvényesíteni az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
kötelezettségeket és a program célkitűzéseit;
o folyamatos korrekciós tevékenységek biztosítása a monitoring vizsgálatokkal
összhangban, a monitoring vizsgálatokra évente sort kell keríteni;
o az eredmények nyilvánosságra hozásakor maximálisan érvényesíteni kell a
személyes adatok védelmét;
o a végrehajtásról évente tájékoztatni kell a település döntéshozóit; az értékelést az
intézményi önértékelés és egyéb információk, illetve az akciótervben
meghatározott indikátorok teljesülése alapján kell elvégezni.
Az esélyegyenlőségi program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű
csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az esélyegyenlőségüket
elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza a helyi
közügyekkel és a települési önkormányzat által ellátott feladatokkal kapcsolatos célokat.
A települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv a helyzetelemzés alapján, a
közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség előremozdítását kívánja ösztönözni.
26

Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a
közoktatási infrastrukturális és szakmai fejlesztés terén. A halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének javítása, az oktatási
eredményességük előmozdítása érdekében szükséges az esélyegyenlőségi
programot megtervezni, majd végrehajtani. Az esélyegyenlőség megteremtése a
modern pedagógiai szemlélet elsajátítása és alkalmazása, különböző támogató lépések,
szolgáltatások megtervezésén és biztosításán keresztül történhet.
A fenntartó vállalja, hogy az elkészült, és elfogadott közoktatási esélyegyenlőségi
intézkedési tervet összehangolja az intézmény működésével, pedagógiai
munkájával, és az azt szabályozó dokumentumokkal. Különös tekintettel az
intézmény pedagógiai programjára és intézményi minőségirányítási programjára. A
szegregációs jelenségeket felszámolja, megteremti az esélyegyenlőség feltételeit.
Vonatkozó jogszabályok
• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
• A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV.
törvény
• Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV törvény
• A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
• A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
• Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
• A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény
• Felnőttképzésről szóló 2001. évi CI törvény
• 10/2006. (XII. 10.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról
• 1430/2011. (XII.13.)
Kormányhatározat a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati
intézkedési tervéről
• 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről
• 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
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2.Helyzetelemzés

2.1. 2010. évi helyzetelemzést követően bekövetkezett változások bemutatása
Edelény város és társult településeinek – Abod, Balajt, Damak, Szuhogy, Ládbesenyő –
közoktatási intézmény-fenntartó társulása 2007-ben dolgozta ki, majd 2010-ben
felülvizsgálta és településenként az alábbiak szerint hagyták jóvá a közoktatási
esélyegyenlőségi helyzetelemzést:
 Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15. napján
vitatta meg és hagyta jóvá a 14/2010. (II.15.) számú határozatával
 Szuhogy Község képviselőtestülete 2010. március 31. napján vitatta meg és
hagyta jóvá a 61/2010. (III.31.) számú határozatával
 Abod Község képviselőtestülete 2010. április 29. napján vitatta meg és hagyta
jóvá a 21/2010. (IV.29.) számú határozatával
 Balajt Község képviselőtestülete 2010. május 26. napján vitatta meg és hagyta
jóvá a 47/2010. (V.26.) számú határozatával
 Damak Község képviselőtestülete 2010. március 18. napján vitatta meg és
hagyta jóvá a 14/2010. (III.18.) számú határozatával
 Ládbesenyő Község képviselőtestülete 2010. március 16. napján vitatta meg és
hagyta jóvá a 26/2010. (III.16.) számú határozatával
A vonatkozó jogszabályok, a törvényi háttér szellemében Edelény város és társult
településeinek önkormányzatai ezen dokumentumban dolgozta ki a társulás közoktatási
esélyegyenlőségi helyzetelemzését és programját, vállalva, hogy az elkészült és
elfogadott dokumentumot összehangolják az önkormányzatok intézkedési terveivel,1az
önkormányzatok minőségirányítási programjaival, valamint a fenntartásuk alatt működő
közoktatási intézmények működtetésével, pedagógiai munkájukat szabályozó
dokumentumaival.
Jelen társulási közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv (KET) a települések
képviselőtestülete által 2010. évben jóváhagyott helyzetelemzés adatainak
aktualizálását követően készült.
2011. évben az oktatási intézményrendszer átszervezésre került a városban: a
középiskola (Edelény, Borsodi út 34.) és a korábbi I. számú (Szabó Lőrinc) Általános
Iskola (Edelény, Borsodi út 36/b) a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásába került.

1

Az 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról 85.§ alapján
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2012. évben újabb átszervezésre került sor. Szuhogy község önkormányzatának
képviselő-testülete 39/2012. (IV.10.) és 40/2012. (IV.10.) számú határozataival arról
döntött, hogy 2012. augusztus 31. napjával kilép az általános iskolai és az óvodai
intézményfenntartó társulásból. A társulást alkotó Edelény, Abod, Balajt, Damak és
Ládbesenyő települések képviselő-testületei tudomásul vették a döntést.
Közoktatási esélyegyenlőséget érintő pályázatok:
- 2011. évben befejeződött a középiskola teljes felújítása (ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f2009-0012),
- 2011. évben informatikai fejlesztés valósult meg az általános iskolai és
középiskolai feladat-ellátási helyeken, melynek keretében 40 millió forint értékben
kerültek beszerzésre informatikai eszközök (TIOP 1.1.1-07/1-2008-0004),
- A korábbi I. számú Általános Iskolában kerékpártároló építésére került sor,
valamint az intézményben felújításra kerültek az öltözők is (KEOP-6.2.0/A/092010-0115).
- A Nefelejcs Óvoda fejlesztésére beadott pályázat nyert, a megvalósítás
folyamatban van (ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017).
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2.2.

A település bemutatása,
közszolgáltatások

a

településen

élők

számára

elérhető

Oktatás-nevelés:
2012. szeptember 1. napjától a város oktatás-nevelési feladataiban az alábbi
fenntartók és intézmények vesznek részt:
1. Óvoda
• Edelény Város Önkormányzata által önállóan fenntartott intézmény:
Nefelejcs Óvoda
• Edelény Város Önkormányzatának a társult településekkel közösen
fenntartott intézménye:
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
2. Alapfokú oktatás
• Edelény Város Önkormányzatának a társult településekkel közösen
fenntartott intézménye:
Borsodi Általános Iskola
• A Munkaiskola Alapítvány által fenntartott intézmény:
Alapítványi Oktatási Központ (2011. szeptember 1. napjától, korábbi neve:
Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon.)
• A Miskolci Apostoli Exarchátus által fenntartott intézmény:
Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola /korábban Városi
Oktatási Központ I. számú (Szabó Lőrinc) Általános Iskola/
2. Középfokú Oktatás
• A Munkaiskola Alapítvány által fenntartott intézmény:
Alapítványi Oktatási Központ
• A Miskolci Apostoli Exarchátus által fenntartott intézmény:
Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola /korábban
Városi Oktatási Központ Gimnázium és Szakképző Iskola (vagy Izsó Miklós
Gimnázium és Szakképző Iskola)/
3. Pedagógiai szakszolgálat

•

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott intézmény:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Pedagógiai Szakszolgálati Intézet
Egészségügyi ellátás:
1. Háziorvosi szolgálat
Edelény közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatokat 5
körzetben felnőtt háziorvosok, 3 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben
pedig fogszakorvosok látják el. A városban háziorvosi felnőtt és gyermek,
valamint fogaszati ügyelet is működik.
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2. Járóbeteg szakellátás
A korábban Edelény Város Önkormányzat által fenntartott Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet 2012. május 1. napjától állami fenntartásban került, így a
járóbeteg szakellátást állami fenntartású intézmény látja el.
Az utóbbi években jelentősen bővült a szakellátások száma, amit többségében
vállalkozási formában működtetnek.
3. Fekvőbeteg szakellátás
A feladatot a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet látja el. Az intézmény
Tüdőosztályt, krónikus belgyógyászatot és rehabilitációt működtet.
4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet székhelye
Edelényben működik.
Szociális ellátás:
1. Szolgáltatások
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- idősek klubja
- idősek otthona
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat
- otthoni szakápolás
A feladatokat Edelény Város Önkormányzat fenntartásában álló Szociális
Szolgáltató Központ látja el.
2. Bölcsődei ellátás
A feladatot Edelény Város Önkormányzat fenntartásában álló Mátyás Óvoda
és Bölcsőde látja el. 12 gyermek ellátásáról tudnak gondoskodni. Az igények
alapján több férőhelyre lenne szükség.
Közigazgatás:
1. Önkormányzat
A Képviselő-testület 11 főből áll. 3 bizottság működik: Humánpolitikai Bizottság,
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Városfejlesztési, Közbeszerzési és
Környezetvédelmi Bizottság. Képviselő-testület tagjai közül Kisebbségi
Tanácsnokot választott. Feladatait a 9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza.
A városban cigány, lengyel és ruszin nemzetiségi önkormányzat működik.
2. Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal működési területe a város közigazgatási területét
meghaladóan kiterjed az alábbi feladatok ellátására is:
- építésügyi hatósági feladatok,
- gyámhatósági feladatok,
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- okmányirodai feladatok.
3. Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása
Székhelye Edelényben található, hivatali szervezete a Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának szervezeti egységeként működik.
4. Körzeti Földhivatal
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földhivatal Edelényi Körzeti Földhivatal
Edelényben az István király útja 52/a. szám alatt található meg, illetékességi
területe 81 településre terjed ki.
5. Munkaügyi Központ
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának egyik
kirendeltsége Edelényben működik. Az edelényi kistréséghez tartozó települések
tartoznak a működési körébe.
Kultúra:
A város 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
kiadványukban tájékoztatják az érdeklődőket. Az intézmény égisze alatt
több öntevékeny csoport működik, de az óvodák és az iskolák körei is
gazdagítják a város közművelődését.
- Sokakat vonz a könyvtár is különböző szolgáltatásaival (kölcsönzés,
olvasóterem, internet) és programjaival.
- Tevékenységük harmadik elemét a hagyományápolás jelenti. Ezt a helyi
néprajzi értékeket gyűjtő, őrző és bemutató Borsodi Tájház végzi, amely
helyet ad a szomszédban álló földvár feltárása során előkerült leleteknek
is.

32

Demográfia:
Település neve:

10923
10397
266
303
99
833
481

216
232
9
8
2
14
9

486
491
32
23
10
81
35

239
259
5
15
1
21
7

Ládbesenyő
276
302
15
8
0
29
12

-526

-42

+19

n.a.

3

Edelény

Lakónépesség száma
Állandó népesség száma
Állandó népességből a 0-2 éves
Állandó népességből a 3-5 éves
Állandó népességből a 6 éves
Állandó népességből a 7-14 éves
Állandó népességből a 15-18 éves
Állandó népességszám változása 19902011

Abod

Balajt

Damak

A közoktatási társulást 1 város (Edelény) és 5 község alkotja, összes lakónépesség
száma. A társulás legkisebb községe Abod, itt a legalacsonyabb a gyermek és a tanulói
létszám. A két évvel ezelőtti adatokkal összehasonlítva mindegyik településen csökkent
az állandó népesség száma.
Szociális helyzet:
Edelény
Munkanélküliek száma a településen

Abod

Balajt

Ládbesenyő

Damak

1083

4

102

27

52

294

4

102

20

23

589

15

90

19

22

Hány gyermek után igényelnek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt?

898

30

170

20

33

Azon gyermekek száma, akiknek a szülei
leadták a halmozottan hátrányos helyzet
megállapítására szolgáló, a 20/1997.
(II.7.) Korm. rendelet 7. számú melléklete
szerinti nyilatkozatot

480

1

47

-

7

Azon gyermekek száma, akinek szülei
nem nyilatkoztak

418

29

123

20

26

Ebből

Ebből tartósan munkanélküli
Hány háztartás kap foglalkoztatást helyettesítő
támogatást?
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2010. helyzetelemzés megállapítása szerint Edelényben 10% feletti a munkanélküliség,
az állástalanok 1/3-a tartós munkanélküli. Kevés a településen, és a térségben is a
foglalkoztató, a munkaerőt felszívni képes kis és közép-vállalkozás. Magas az inaktívak,
a szociális ellátásban részesülők aránya. Sajnos a munkaerő-piaci és szociális helyzet
nem javult az elmúlt 2 évben.
Az előző helyzetelemzés készítésekor a társulás településein a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt igénylők szülők rendkívül alacsony számban, mindössze
15,65%-a tett a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására szolgáló, a 20/1997.
(II.7.) Korm. rendelet 7. számú melléklete szerinti nyilatkozatot.
Az elmúlt két esztendő alatt jelentős javulás tapasztalható – elsősorban Edelényben - a
nyilatkozók arányában: 2011. évben 535 nyilatkozattal rendelkeztük, ami az összes
igénylő 46,48%-a.
A társulás településein azon gyermekek aránya, akiknek szülei nyilatkoztak:

2011.

2009.

• Edelény

53,45%

09,30%

• Abod

03,33%

60,00%

• Balajt

27,65%

63,75%

• Damak
• Ládbesenyő:

0%

0%
21,21%

35,50%

A társulás kisebb lakónépességű településein csökkent a nyilatkozatot adó szülők
száma, Damakon továbbra sem nyilatkoznak.
Edelényben jelentős mértékben emelkedett a nyilatkozatot adó szülők száma.
Jelentős azoknak a szülőknek a száma, akik azért nem nyilatkoznak a halmozottan
hátrányos helyzetükről, mert nem felelnek meg a halmozottan hátrányos helyzet
követelményeinek.
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2.2.2. 3-18 éves korosztály alapfokú közoktatási ellátás feltételeinek vizsgálata
ÓVODAI ELLÁTÁS:

Az óvodai feladat-ellátási helyek
száma
pedagógusok száma
Óvodai férőhelyek száma:
Óvodába beíratott gyermekek
száma:
Óvodába beíratott HH*
gyermekek száma:
Óvodába beíratott HHH**
gyermekek száma:
Az óvodába be nem íratott 3-5
éves gyermekek száma:
Az óvodába be nem íratott 3-5
éves HHH gyermekek száma:
Gyógyped-i nevelésben
részesülő óvodások száma:
Az óvodai gyermekcsoportok
száma:

Alapítványi
Oktatási
Központ
Óvoda

Nefelejcs Óvoda

Mátyás
Óvoda és
Bölcsőde

összesen

1

1

3

5

2

12

16

30

50

162

208

420

48

153

212

413

42

75

81

198

39

28

23

90

40

40

n.a.

n.a.

-

-

-

-

2

6

8

16

*hátrányos helyzetű
**halmozottan hátrányos helyzetű
Alapítványi
Oktatási
Központ
Óvoda
A társulás területén élő
óvodás gyermekek száma:
HHH gyerekek száma
Óvodába jár helyben:
Más településre eljáró
óvodások száma:
Más településről bejáró:
Tömegközlekedéssel:
Iskolabusszal:
Falugondnoki szolgálattal:
Egyéni (szülő szgk.-val)

Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Nefelejcs
Óvoda

Edelény

469

összesen

Szuhogy
62

469

39
31

75
122

81
177

28
49

195
330

-

-

-

-

-

17
1
16
-

31
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

35
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

-

83
1
16
-
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Az óvodák kihasználtsága gyakorlatilag 100%-os.

A HHH gyermekek beazonosítása még mindig nem teljesen pontos, így csak közelítő
pontossággal lehet elemezni az adatokat.

Edelényben közepesen magas a 3. életévét betöltött, de óvodába be nem íratott
gyerek száma (pontos adat nem áll rendelkezésre, mivel a társuláshoz nem tartozó
településről is íratnak be gyermekeket). Ahhoz, hogy minden 3. életévét betöltött
gyermeket be lehessen íratni óvodába jelenleg nem rendelkezik az önkormányzat
elegendő óvodai férőhellyel. A 2010-es helyzetelemzés óta érdemi változás nem
történt.
Edelényben van bölcsődei ellátás.
-

Férőhely: 12 fő. Beíratott gyermekek száma: 12 fő

Indokolt az óvodai és bölcsődei férőhelyek bővítése, amit az óvodában a csoportok
közt jelentkező releváns HH/HHH aránykülönbségek következetes és rövidtávú
megszüntetése, és az óvodapedagógusok módszertani képzésével együtt szükséges
végrehajtani.
A Mátyás Óvoda és Bölcsőde épülete felújításra szorul.

36

ÁLTALÁNOS ISKOLAI ELLÁTÁS
Edelény
Általános iskolai intézmények száma:
Általános iskolai feladat-ellátási helyek száma (gyógyped. oktatással együtt)
Általános iskolai osztálytermek száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)
Az általános iskolai osztályok száma (gyógypedagógiai oktatással együtt)
Általános iskolai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt)
Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással és magántanulókkal
együtt)
Kihasználtság
Általános iskolai magántanulók száma
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma
Gyógypedagógiai oktatásban-nevelésben részesülő általános iskolai tanulók száma
(integráltan oktatott SNI gyermekek nélkül)
Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma
Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók száma
Általános iskolában tanuló első évfolyamosok száma (gyógypedagógiai oktatásranevelésre előkészítő osztályok tanulóival együtt)
8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatásban-nevelésben
részesülőkkel együtt)

A napközis tanulók száma az általános iskolákban (iskolaotthonos tanulókkal együtt)

Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma
Jegyző által védelembe vettek száma

3
3
48
47
1242
1064
85,67%
30
56
556
242
136
132
alsós: 310
felsőben
napközi
nincs
tanulószoba:
99
17
68

Az edelényi iskolákba nem csak a társulás területéről járnak gyerekek. A Borsodi
Általános Iskolába a diákok nagy százalékban vidéki kistelepülésekről járnak be (több
mint 50%, illetve az Edelény szegregátumaiból nagy arányban ide utaznak a tanulók,
így az iskolában felül reprezentáltak a roma tanulók, és a tanulók közti arányuk
folyamatosan nő.
A rossz szociális körülmények közt élő tanulók tanulmányi színvonala csökken, a
minimumot képesek a tanárok átadni. Alacsony az iskolai teljesítmény, tanulmányi vagy
a versenyeken elért eredményekben is megmutatkozik.
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Intézményi alapadatok:

Főállású
pedagógusok száma
Az intézménybe
járó tanulók száma
Magántanulók
száma
SNI* tanulók
száma
HH tanulók száma
HH tanulók aránya
HHH tanulók
száma
HHH tanulók
aránya
Más településről
bejáró tanulók
száma
Ebből HHH
tanulók száma

Borsodi
Általános
Iskola

Szent Miklós
Görögkatolikus
Kéttannyelvű
Általános Iskola

Alapítványi
Oktatási
Központ

Összesen

27

43

9

79

253

671

140

1064

1

12

7

20

16

10

20

46

214
84,58%

209
31%

133
95%

556
52,26%

109

13

120

242

43,08%

2%

86%

24,74%

109

155

25

289

43

2

23

68

*sajátos nevelési igényű

Bejáró tanulók aránya az általános iskolákban:
A Borsodi Általános Iskola:

43,08%.

Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola: 23,10%
Alapítványi Oktatási Központ:

17,86%

A kistérségben a közoktatás szervezés és iskolaválasztás egyik meghatározó tényezője
a településeken élők és intézményekben tanulók HH/HHH aránya, így gyakori az
utaztatás.

A 2011-ben egyházi fenntartásba került intézményben elenyésző számban vannak jelen
a HHH-s tanulók: a település iskoláiban járó 291 fő HHH-s tanulóból mindössze 13 fő jár
ebbe az intézménybe.
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Középiskola

Főállású
pedagógusok száma
Az intézménybe
járó tanulók száma
Magántanulók
száma
SNI* tanulók
száma
HH tanulók száma
HH tanulók aránya
HHH tanulók
száma
HHH tanulók
aránya
Más településről
bejáró tanulók
száma
Ebből HHH
tanulók száma

Szent János Görögkatolikus
Gimnázium és Szakiskola

Alapítványi Oktatási Központ

28

11

270

306

0

n.a.

5

10

91
34%

164
54%

19

138

7%

45%

153

165

11

81

Edelényben kettő középiskola működik, az egyik a Miskolci Apostoli Exarchátus, a
másik a Munkaiskola Alapítvány fenntartásában.
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2.2.3. A településen élő óvodás és iskolás korosztályban a sajátos nevelési igényűvé
minősített gyerekek aránya, és ellátási feltételeik

Összesített intézményi SNI arányok:
Tanulók/gyermekek
létszáma

intézmény

SNI tanulók
száma

SNI arány

Nefelejcs Óvoda

153

0

0%

Mátyás Óvoda és Bölcsőde

212

1

0,47%

48

1

2,08%

253

16

6,32%

671

10

1,49%

140

20

14,29%

270

5

1,85%

306

10

3,27%

Alapítványi Oktatási Központ
Óvoda
Borsodi Általános Iskola
Szent Miklós Görögkatolikus
Kéttannyelvű Általános Iskola
Alapítványi Oktatási Központ
Általános Iskola
Szent János Görögkatolikus
Gimnázium és Szakiskola
Alapítványi Oktatási Központ
Középiskola

Az óvodák esetében az intézménybe járó SNI-s gyermekek aránya lényeges
különbséget nem mutat.
Az általános iskolában már jelentős eltérések tapasztalhatóak: a Borsodi Általános
Iskolában és az Alapítványi Oktatási Központban (ez a speciális feladat-ellátásából is
adódik) jelentős létszámban vannak jelen az SNI tanulók. Több, mint 5%, illetve 10%-os
az aránykülönbség az egyházi iskolához képest.

A társulás területén az intézményekben nincs gyógypedagógiai osztály/csoport, de az
integrált

nevelés

megoldott.

Az

intézmények

közötti

aránykülönbséget

csökkentésére kell törekedni. Emellett a pedagógusok módszertani felkészítéséről kell
gondoskodni, továbbképzéseken való részvételükről. A korai fejlesztésre, a fejlesztő
felkészítésre nagy hangsúlyt kell fektetni.
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2.2.4. A tanulói összetétel: a HH/HHH és SNI tanulók arányának kiegyenlítettségére
vonatkozó adatok vizsgálata

ÓVODAI ELLÁTÁS

óvodai csoport

gyermek
létszám

GOMBA
KATICA
PILLANGÓ
HALACSKA
SÜNI
NAPOCSKA

20
27
28
27
26
25

CICA
TULIPÁN
KISVAKOND
KATICA
SÜNI
PILLANGÓ
NAPSUGÁR
MICIMACKÓ

25
29
28
26
24
29
26
25

Nyuszi csoport
Szőlő csoport

23
25

Csoportok

között

HH

HH arány HHH HHH arány
Nefelejcs Óvoda
14
3
70,00%
15,00%
11
5
40,74%
18,51%
9
6
32,14%
21,43%
11
5
40,74%
18,51%
17
5
65,38%
19,23%
13
4
52,00%
16,00%
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
8
0
32,00%
0%
7
0
24,14%
0%
8
0
28,57%
0%
8
0
30,77%
0%
12
3
50,00%
12,50%
14
2
48,28%
6,90%
10
7
38,46%
26,92%
14
11
56,00%
44,00%
Alapítványi Oktatási Központ Óvoda
18
16
78,26%
69,57%
24
23
96,00%
92,00%

releváns

aránykülönbségek

vannak

a

SNI

SNI arány

0
0
0
0
0
0

0%
0%
0%
0%
0%
0%

1

1
0

HH/HHH

0%
0%
0%
0%
0%
3,45%
0%
0%
4,35%

tanulók

vonatkozásában, mely intézkedést, azonnali beavatkozást igényel.

A Mátyás Óvodában a Napsugár és a Micimackó csoportban rendkívül magas a HHH
gyermekek aránya, miközben másik négy csoportban egyáltalán nincs HHH gyermek.
A Nefelejcs Óvodában kiegyenlített a HHH gyermekek aránya.
Az Alapítványi Óvodában rendkívül magas a HHH gyermekek aránya, ami nagyobb
részt az intézmény speciális feladat-ellátásából adódik.
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Fontos a szülők tájékoztatása, meggyőzése az óvodáztatás fontosságáról és a
megfelelő szakmai színvonalú intézmény választásáról. Ehhez szükséges pl. szülői
fórumokat szervezni, az intézmények és a pedagógusok közti közvetlen kapcsolatot
fejleszteni, így a szülők megismerhetik a közoktatási intézmények munkáját,
tevékenységét, a pedagógusok pedig a családok valós helyzetét, életét.

Az integrációs kezdeményezést támogató lépések nem csak közoktatási területét érintő
TÁMOP projektek lehetnek. Meglévő eszközökkel (közfoglalkoztatás), egyszerű
feladatszervezéssel megoldható a közoktatási intézményekben roma családi
koordinátor, dajka alkalmazása. Szülő-csoportok kialakítása a sikeres óvodáztatás és
beiskolázás érdekében. Hatékony eszköz lehet a roma szervezetek pályázati és egyéb
fejlesztési programokba, önkormányzati döntésekbe való bevonása.

A SNI gyermekek korai fejlesztő felkészítése támogatja az iskolai beilleszkedésüket, illetve
iskolai eredményességüket. Az intézmények közötti SNI aránytalanság a 2010. évi
helyzetelemzés óta megszűnt.
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A társulás területén a különböző iskolai feladat-ellátási helyek HH/HHH adatai:

iskolai
osztály

Osztályszervezés módja

gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban
Összesen

HH

HH%

HHH

HHH%

Normál
tanterv

SNI

Emelt szintű
oktatás

Gyógyped.
tagozat

Borsodi Általános Iskola
1.A
1.B
2.A
3.A
3.B
4.A
5.A
5.B
6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B

15
14
17
18
16
24
16
17
17
20
24
22
20
13

12
12
16
16
16
23
16
12
14
16
19
20
15
7

1.a
1. b
1.c
2.a
2.b
2.c
3.a
3.b
3.c
4.a
4.b
4.c
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
7.a
7.b
7.c
8.a
8.b
8.c

26
30
32
22
27
29
31
25
27
28
28
25
29
26
23
20
28
26
26
23
31
28
25
27
28

12
12
3
9
11
4
7
9
14
9
9
13
1
9
4
9
12
5
5
11
6
11
6
12
8

80,00%
85,71%
94,12%
88,89%
100,00%
95,83%
100,00%
70,59%
82,35%
80,00%
79,17%
90,91%
75,00%
53,85%

9
6
5
9
13
14
8
5
6
9
4
8
9
4

60,00%
42,86%
29,41%
50,00%
81,25%
58,33%
50,00%
29,41%
35,29%
45,00%
16,67%
36,36%
45,00%
30,77%

1
3
3
1
1
2
2
2
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola
46,2%
40,0%
9,4%
40,9%
40,7%
13,8%
22,6%
36,0%
51,9%
32,1%
32,1%
52,0%
3,4%
34,6%
17,4%
45,0%
42,9%
19,2%
19,2%
47,8%
19,4%
39,3%
24,0%
44,4%
28,6%

1

1
2

4

1
1
1

1
1

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
9,1%
0,0%
0,0%
11,1%
14,3%
0,0%
0,0%
30,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
20,0%
9,1%
0,0%
0,0%
16,7%
8,3%
0,0%

1

x
x

1
1

x
x

x

x
x
1

x
x

1
2

x
x
x
x
x

1

1

1

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

19
15
14
17
16
19
21
19

19
14
14
16
14
18
21
17

Alapítványi Oktatási Központ
Általános Iskola
100%
19
100%
93,33%
12
80,00%
100%
14
100%
94,12%
13
76,47%
87,50%
14
87,50%
94,74%
15
78,95%
100%
16
76,19%
89,47%
17
89,47%

2
4
3
6
3
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x

Az intézményekben magas, összesen 52,26 % (2010. évben: 42,9%) a hátrányos
helyzetű, 24,74% (2010. évben 19,92%) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
aránya.
Az egyes intézmények tekintetében ezek az arányok nagy különbséget mutatnak:
HH%
HHH%
Borsodi Általános Iskola:
84,54
43,08
Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Ált.Isk.:
31,00
2,00
Alapítványi Oktatási Központ:
95,00
86,00
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a Szent Miklós Görögkatolikus
Kéttannyelvű Általános Iskolában a legalacsonyabb, a másik két Edelényben működő
általános iskolával összehasonlítva aránykülönbség meghaladja az 50 %-ot.
A Borsodi Általános Iskolában és a Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános
Iskolában is csökkent a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma, de amíg az
egyházi intézménybe járó tanulók száma kismértékben nőtt a két évvel ezelőttihez
képest (11 fővel), addig az önkormányzati iskolában járó tanulók száma 131 fővel
csökkent. Az Alapítványi Oktatási Központ kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű
tanulók nevelésére, ami közrejátszik abban, hogy kiemelten magas HHH tanulók
aránya.
Az intézményeken belül a Borsodi Általános Iskolában és a Szent Miklós Görögkatolikus
Kéttannyelvű Általános Iskolában van lehetőség évfolyamonként az osztályokba járó
tanulói arányok vizsgálatára, mivel ezekben az intézményekben találhatóak párhuzamos
osztályok.
Az osztályok között a Borsodi Általános Iskolában a 3. évfolyamon van a két osztály
között 25%-ot meghaladó aránykülönbség (31%). Az eltérés nagyon kicsi, mivel a 3.b.
osztályból 1 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 3.a osztályba történő
áthelyezésével az aránykülönbség 12%- ra csökkenne.
A Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolában a 4. évfolyamon van
hasonló mértékű (30%-os) aránykülönbség, ami azt jelenti, hogy szintén csupán 1
tanulóval jár több halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a magasabb HHH aránnyal
rendelkező osztályba.
A többi osztályoknál egyiknél sem haladja meg a 25%-os mértéket az aránykülönbség.
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Középiskola
Osztályszervezés módja

gyermek-, tanulólétszám az osztályban, csoportban

iskolai
osztály

Összesen

HH

HH%

HHH

HHH%

Normál
tanterv

SNI

Emelt
szintű
oktatás

Gyógyped.
tagozat

Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
9. A/C
9. B
10. A/C
10. B
11. A/B
11. C
12. A-13. D
12. B
13. B/C

9.
10.
1/9.A
1/9.B
1/9.C
1/9.D
Kertész
Fodrász
Irodai assz.
Női szabó
1/9A digi
1/9B digi
2/10A digi

39
38
38
23
37
25
29
24
12

36
30
16
16
14
15
16
15
17
16
36
35
36

24
10
19
8
8
7
9
5
1

33
23
14
14
10
14
15
14
14
13
n.a
n.a
n.a

61,53%
1
2,56%
26,31%
5
13,15%
50,00%
1
2,63%
34,78%
4
17,39%
21,62%
6
16,22%
36,00%
0
0,00%
31,03%
0
0,00%
20,83%
2
8,33%
08,33%
0
0,00%
Alapítványi Oktatási Központ
Középiskola
27
91,67%
75,00%
3
18
76,67%
60,00%
3
14
87,50%
87,50%
12
87,50%
75,00%
8
71,43%
57,14%
1
13
93,33%
86,67%
1
13
93,75%
81,25%
2
12
93,33%
80,00%
11
82,35%
64,71%
10
81,25%
62,50%
n.a
n.a
n.a
-

x
x
x
x
x
x
x
x

2

1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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2.2.5. Az oktatás eredményességére vonatkozó, és a halmozottan hátrányos
helyzetű

tanulók

részvételi

adatainak

vizsgálata

az

intézmény

nyújtotta

programokban, és egyéb esélyegyelőséget elősegítő iskolán kívüli támogató
programban
Borsodi Általános Iskola
Az iskolából a HHH tanulók gimnáziumi továbbtanulása nem jellemző, alulreprezentált.
Ugyanez mondható el a szakközépiskolai továbbtanulásról is. A HH tanulók 44%-a
érettségit adó középiskolába tanul tovább. A HHH tanulók túlnyomórészt szakiskolában
tanulnak tovább.

Szakközépiskola (érettségit adó
képzés) (fő)

Gimnázium (fő)

összlétszámon
belül:
2008/2009

9

2009/2010

18

2010/2011

15

2011/2012

15

HH-tanulók
körében (fő)

7

HHHtanulók
körében
(fő)

HHtanulók
körében
(fő)

összlétszámon
belül:

Szakiskolai képzés (fő)

HHHtanulók
körében
(fő)

összlétszámon
belül:

HHtanulók
körében
(fő)

Speciális szakiskola (fő)

HHHtanulók
körében
(fő)

24

4

36

3

összlétszámon
belül:

9

2

44

4

2

1

8

1
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6

3

6

7

4

24

14

13

1

HH-tanulók
körében (fő)

HHHtanulók
körében
(fő)

1

1

Az iskolában
-

az évfolyamismétlések aránya viszonylag magas, de

-

nem jellemző a magántanulói státusz és

-

alacsony a 250 óránál többet hiányzók aránya.
Évfolyamismétlők száma (fő)

összlétszámon
belül:

Az előző tanévben 250 óránál többet
hiányzó tanulók száma (fő)

Magántanulók száma (fő)

HHtanulók
körében

HHHtanulók
körében

(fő)

(fő)

összlétszámon
belül:

2008/2009
2009/2010
2010/2011

6
7
16

5
4
8

3
3
11

6
3
4

2011/2012
(várható)

14

8

9

5

HHtanulók
körében

HHHtanulók
körében

(fő)

(fő)
4
2
1

4
1
3

összlétszámon
belül:

3

HHtanulók
körében

HHHtanulók
körében

(fő)

(fő)

1

4

A kompetenciamérés eredményei rosszak, jóval az országos átlag alatt teljesítenek a tanulók.
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3

2008
Országos
HH
HHH Iskola
átlag
tanulók tanulók átlaga
átlaga
átlaga

2009
Országos
HH
HHH
átlag
tanulók tanulók
átlaga
átlaga

Iskola
átlaga

2010
Országos
HHH
átlag
tanulók
átlaga

Országos
kompetenciamérés
eredménye

Iskola
átlaga

6. évfolyam
8. évfolyam
10. évfolyam

420
372

499
497
490

Matematika
449
489
426
484
489

1204
1400

1498
1622
1613

6. évfolyam
8. évfolyam
10. évfolyam

380
356

519
506
497

Szövegértés
468
513
428
502
496

1287
1340

1483
1583
1620

HHH
tanulók
átlaga

A hátrányos helyzetű, főként a HHH gyerekek számára az egész napos, klubfoglalkozás
jellegű oktatási forma a hatékony. Kicsi kortól, sok-sok játékkal, nagy és szabad
területekkel személyiség-központú nevelés, mely a kompetenciát, az alapkészségeket
és ismereteket is bővíti, miközben a tanuláshoz való hozzáállás (motiváció) területén is
előrelépést ér el. Sikerélményhez juttatja, az iskolában főként frusztrációt megélő
hátrányos helyzetű gyereket, kialakul az iskolai teljesítés iránti vágy.
Az iskolában az alsó tagozaton bevezetésre került az iskolaotthonos oktatás, így
jelenleg 104 gyermek kapja ezt az ellátást.
Létszám
2008/2009

Programok

Alapfokú művészet-oktatás
Kisebbségi program
Napközi
Szakkör
Iskolai nyári tábor
Erdei iskola
Útravaló Program
Arany János Program
Tanoda
Egyéb

2009/2010

2010/2011

Összlét- HH
HHH Összlét- HH
HHH Összlét- HH
HHH
számon tanuló tanuló számon tanuló tanuló számon tanuló tanuló
belül:
(fő)
(fő)
belül:
(fő)
(fő)
belül:
(fő)
(fő)
11
450
30
297
20

15

2
341
20
252
20

213
16
177
12

11
402

2
323

117

393
35
25

331
35
25

106
18
17

15

10
229

2
175

97

83

67

38

28

22

14
12

12

Az útravaló programban részt vesz az iskola, bekapcsolódnak a HH és HHH tanulók.
Egyéb program nincs, így szükséges azok tervezése és indítása, illetve az útravaló
programba bekapcsolódó tanulók számának növelése.
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Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Edelényben a Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolában folyik
emelt szintű oktatás, amelyben 203 fő részesül, közülük 42 fő hátrányos helyzetű tanuló
(21%), 0 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.

Az iskola továbbtanulási mutatói nagyon jók: alacsony arányban tanulnak tovább
érettségit nem adó szakiskolába.
Szakközépiskola
(érettségit adó képzés)

Gimnázium

Szakiskolai képzés

Speciális szakiskola

Összlét- HH HHH Összlét- HH HHH Összlét- HH HHH Összlét- HH HHH
számon tanuló tanuló számon tanuló tanuló számon tanuló tanuló számon tanuló tanuló
(fő)
belül:
(fő)
(fő)
belül:
(fő)
(fő)
belül:
(fő)
(fő)
belül:
(fő)
2008/2009

41

17

2

42

5

2

6

6

0

0

0

0

2009/2010

44

18

0

42

4

0

6

6

0

0

0

0

2010/2011

29

4

1

27

7

1

7

2011/2012

2010/11-es tanévben 12 tanuló volt magántanuló, ami nem túl magas szám. Az
évfolyamismétlők aránya alacsony, a 250 óránál magasabb hiányzás nem jellemző. Az
iskola eredményességi mutatói az országos átlagnak megfelelnek, vagy annál jobbak.
Évfolyamismétlők száma
Összlétszámon
belül:
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
(várható)

HH
tanuló
(fő)
3
3
3

Magántanulók száma

HHH
tanuló
(fő)

1
0
1

Összlétszámon
belül:
0
0
0

0
0
12

HH
tanuló
(fő)

HHH
tanuló
(fő)

0
0
0

Az előző tanévben 250
óránál többet hiányzó
ÖsszlétHH
HHH
számon tanuló tanuló
belül:
(fő)
(fő)

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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Létszám
2008/2009

Programok

Alapfokú művészet-oktatás
Kisebbségi program
Napközi
Szakkör
Iskolai nyári tábor

2009/2010

2010/2011

Összlét- HH
HHH Összlét- HH
HHH Összlét- HH
HHH
számon tanuló tanuló számon tanuló tanuló számon tanuló tanuló
belül:
(fő)
(fő)
belül:
(fő)
(fő)
belül:
(fő)
(fő)
0
0
126
337
180

0
0
42
44
120

0
0
6
5
2

0
0
135
425
0

0
0
42
41
0

0
0
6
3
0

0

0

0

153

54

7

128

89

2
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Erdei iskola
Útravaló Program
Arany János Program
Tanoda
Egyéb

0
9
0
0
0

0
6
0
0
0

0
3
0
0
0

0
20
0
0
0

0
18
0
0
0

0
2
0
0
0

0
7
0
0
0

0
7
0
0
0

0
2
0
0
0

Erdei iskolában nem vesznek részt a tanulók, nincs kisebbségi program. Iskolai nyári
tábort terveznek. A szakkörben részesülők aránya magas, a napközis tanulók aránya
nő.
Alacsony az útravaló programban résztvevő tanulók száma, más programban való
részvétel nem jellemző.
Az iskola kompetenciamérési eredményei az országos átlag körüli, illetve attól
magasabbak.
2008
Országos
Iskola Országos HH
HHH
kompetencia- átlaga
átlag
tanulók tanulók
mérés
átlaga átlaga
eredménye

Iskola
átlaga

2009
Országos
HH
átlag
tanulók
átlaga

HHH
tanulók
átlaga

Iskola
átlaga

2010
Országos HHH
HHH
átlag
tanulók tanulók
átlaga
átlaga

6. évfolyam 537,00
8. évfolyam 529,00
10. évfolyam

499
497
490

492,00
483,00

Matematika
489
484
489

1529,00
1677,00

1498
1622
1613

6. évfolyam 567,00
8. évfolyam 519,00
10. évfolyam

519
506
497

524,00
505,00

Szövegértés
513
502
496

1501,00
1638,00

1483
1583
1620

Összességében az iskola eredményességi mutatói jók.
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Alapítványi Oktatási Központ Általános Iskola

Továbbtanulási mutatók az általános iskolában
Gimnázium
(fő)
HH /
ÖsszlétHHHszámon
tanulók
belül
körében

Szakközépiskol
a (érettségit adó
képzés) (fő)
Összlétszámon
belül

HH /
HHHtanulók
körében

Szakiskolai
képzés (fő)

Speciális
szakiskola (fő)

Összlétszámon
belül

HH /
HHHtanulók
körében

Összlétszámon
belül

HH /
HHHtanulók
körében

Nem tanult
tovább
(fő)
Összlétszámon
belül

HH /
HHHtanulók
körében

2007/2008

0

0

21 fő

na..

0

0

0

0

15 fő

na..

0

0

0

0

17 fő

na..

0

2 fő

0

0

0

18 fő

na..

0

1 fő

0

2008/2009
2009/2010
2010/2011

Az adatok szerint mindenki szakiskolában tanul tovább.

Évfolyamismétlők száma

Magántanulók száma

Az előző tanévben 250
óránál többet hiányzó
tanulók száma

összlétHH / HHH- összlétHH / HHH- összlétHH / HHHszámon belül tanulók
számon belül tanulók
számon belül tanulók
körében
körében
körében
Tanév
2008/2009
30 fő
n.a.
18 fő
n.a.
13 fő
n.a.
2009/2010
17 fő
n.a.
27
n.a.
49 fő
n.a.
2010/2011
19 fő
n.a.
14 fő
n.a.
35 fő
n.a.
2011/2012
23 fő
A városban működő másik kettő általános iskolával összehasonlítva az intézményben
viszonylag magas az évfolyamismétlők, a magántanulók és a 250 óránál többet hiányzó
tanulók száma.

2008/2009

Programok

Alapfokú művészet-oktatás
Kisebbségi program

2009/2010

2010/2011

Összlét- HH
HHH Összlét- HH
HHH Összlét- HH
HHH
számon tanuló tanuló számon tanuló tanuló számon tanuló tanuló
belül:
(fő)
(fő)
belül:
(fő)
(fő)
belül:
(fő)
(fő)

n.a.
23

n.a.
22

n.a.
17

30
257

30

30

30
280

30

30
50

39
23
18.
n.a.

Napközi
Szakkör
Iskolai nyári tábor
Erdei iskola

38
22
n.a.
n.a.

Ösz
HH
szes

Útravaló
Program
Arany
János
Program
Tanoda
Tehetségm
űhely
Útravaló
Program
Egyéb (IPR)
Egyéb
(TÁMOP)

Iskola
átlaga

6. évfolyam
8. évfolyam
10. évfolyam

520
339

499
497
490

6. évfolyam
8. évfolyam
10. évfolyam

341
339

519
506
497

23
13
25
n.a.

18
12
23
n.a.

SNI

Ösz
HH
szes

HH
H

SNI

31
39
110
n.a.

31
38
110
n.a.

Ösz
HH
szes

HH
H

SNI

tanuló létszámon
belüli arány

4

3/3

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

45

45

45

3

4
0

3/3
0

3/3 n.a.
0
0
0
0
0
0
0
0
0 119 119 115 12 160 160 149

0
16

0

0

3/3 n.a.

0

HHH
tanulók
átlaga

0

0

Iskola
átlaga

0

0

tanuló létszámon
belüli arány

0 174 160 149

23

2009
2010
Országos HH
HHH Iskola Országos HH
HHH
átlag
tanulók tanulók átlaga
átlag
tanulók tanulók
átlaga átlaga
átlaga átlaga

Matematika
442
489
407
484
489
403
398

28
35
n.a.
n.a.

2010/2011

tanuló létszámon
belüli arány

2008
Országos
HH
átlag
tanulók
átlaga

Országos
kompetenciamérés
eredménye

HH
H

32
13
25
n.a.

A résztvett tanulók aránya
2009/2010

2008/2009
Program

35
17
n.a.
n.a.

Szövegértés
513
502
496

1664
1740

1498
1622
1613

1315
1425

1483
1583
1620
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2.2.6. A pedagógiai program, az oktatási, nevelési gyakorlat, az oktatás, nevelés
feltételeinek vizsgálata a település intézményeiben

Az óvodai pedagógusok körében nem jellemző a módszertani továbbképzéseken való
részvétel.

Résztvevő főállású pedagógusok száma
Módszertani terület
Nefelejcs
Óvoda
Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés
Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés
Kooperativ tanulás
Projektpedagógia
Drámapedagógia
Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése

Mátyás
Óvoda és
Bölcsőde

1

Alapítványi
Oktatási
Központ
4
4
8
4
8

Résztvevő főállású pedagógusok
Módszertani terület

Borsodi
Általános
Iskola

Szent Miklós Alapítványi
Görögkatolikus Oktatási
Kéttannyelvű
Központ
Általános
Iskola

Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés
Egyéni haladási ütemet segítő differenciált
tanulásszervezés
Kooperativ tanulás
Projektpedagógia
Drámapedagógia
Egyéb
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2.3. Helyzetelemzés megállapításainak összefoglalása
A

hatékony

társadalom-fejlesztéshez,

kiegyensúlyozottságához

innovatív

a

helyi

közösség

megoldásokat

szociális

szükséges

és

egyéb

alkalmazni,

az

érintettek közvetlen, résztvevő együttműködésével. Mivel az intézményfenntartó az
erőforrások birtokosa, az ő felelőssége azok célszerű felhasználása, a szülők lakosság
aktív közreműködő részvétele.

Az intézkedések beazonosítása:

Esélyegyenlőségi terület

Feltárt probléma
(kiinduló érték, állapot leírása)

Szükséges beavatkozás

Közepes a gyermekekre és tanulókra
vonatkozó HHH szülői nyilatkoztatás

Feladatok meghatározása
Teljes nyilatkoztatás
Szülői tájékoztatás
Adatok egyeztetése, adatbázis készítése

Szegregációs jelenségek

Óvodán belül csoportok között
Tagiskolák között
Iskolai osztályok között

Beiskolázási és beóvodáztatási gyakorlat
módosítása
Esélyegyenlőségi szempontból problémás
osztály és csoportszervezés gyakorlatának
megszüntetése
Óvoda és iskola felújítások és bővítések

Teljes beóvodázás
A HHH gyermekek 3 éves
kortól való rendszeres
óvodába járása

A halmozottan hátrányos helyzetű
óvodáskorú gyermekek maradnak ki,
illetve rendszertelenül járnak.
A férőhely kevés, a jelenlegi óvoda
feladatellátási-hely nem alkalmas az
integrált nevelés, módszertan
megvalósítására.

Összes 3 életévet betöltött HH/HHH
gyermek beóvodáztatása. Legalább 3 éves
kortól rendszeres óvodai ellátás
igénybevétele céljából, mely különösen
fontos a HH/HHH gyerekek esetén

HHH tanulók
beazonosítása
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Korai fejlesztés, szűrés

SNI tanulók integrációja megoldott, nincs
gyógypedagógiai csoport vagy osztály.
Nincs korai szűrés, korai fejlesztés a HHH
fiatalok számára. A gyermekek későn
kerülnek óvodába, a fejlesztés hiánya az
iskolában folyamatos kudarcok forrása.

SNI integráció folytatása, ellátás
fejlesztése, iskolai fejlesztő szolgáltatások
bővítése
„SNI gyanús” gyermekek korai szűrése
(háziorvos, védőnő bevonása), a HHH,
főként telepi gyermekek hátrányainak
csökkentése családi fejlesztő programmal
Óvodai férőhely bővítése, bölcsőde
fejlesztése, vagy hasonló korai fejlesztő
szolgáltatás kialakítása, az óvodák
módszertani eszköztárának fejlesztése
szükséges, a délutáni foglalkoztatást,
ellátást meg oldása.

Eredményességi mutatók,
továbbtanulási arányok
jelentős eltérése a
halmozottan hátrányos
helyzetű és a nem
halmozottan hátrányos
helyzetű végzősök között.

Évfolyam ismétlési, hiányzási mutatók
rosszak.
A
szakiskolai
képzésben
felülreprezentáltak a HHH és SNI tanulók,
nem jellemző a speciális szakiskolai
továbbtanulás. A kompetenciamérések sem
kielégítők.

Kompetencia-fejlesztés
Roma családi koordinátor, pedellus,
dajka, mentor
Iskola melletti, azt kiegészítő segítő
támogató fejlesztés, tanoda
Útravaló és egyéb támogató,
tehetséggondozó program, pl. saját
ösztöndíj

Alacsony a módszertani képzéseken
résztvevők száma.

Továbbképzések
Megkezdett tevékenységek, módszerek
alkalmazásának folytatása, kiterjesztése.
A megszerzett elméleti ismeretek
gyakorlati alkalmazása, település szintű
összehangolása.

Iskolán kívüli programok

Kevés az iskola melletti és azon belüli
támogató program.

Tanoda, családi napközi. Útravaló
programba és egyéb iskolán kívüli
programban több gyermek bevonása,
nagyobb SNI és HHH részvétel
elősegítése

Települési szegregáció

Településen komoly probléma a
szegregáció

A szelektív beiskolázási gyakorlat
módosítása.
IVS/ASZT végrehajtása

Modern, esélyegyenlőséget
elősegítő pedagógiai
módszertan alkalmazása
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3. Célmeghatározás
3.1. Jövőkép és az alapcélok meghatározása
Jövőkép: „Olyan településen kívánunk élni, ahol szívesen laknak az emberek,
szeretnek élni a gyermekek és felnőttek egyaránt, ahol a diákok nemtől, vallási és faji
hovatartozástól függetlenül felkészülhetnek az életre, szakmájukra, további
tanulmányaikra, ahol sikereket érnek el azok is, akik a leghátrányosabb helyzetekből
indultak.””
Általános célok:
• A közszolgáltatások elérhetőségének javítása, az óvodai, iskolai nevelés-oktatás
folyamatos korszerűsítése, fejlesztése, az intézmény-működés korszerűbbé,
eredményesebbé tétele, az egyenlő esélyek maradéktalan biztosításával.
• A szegregáció felszámolása, az oktatási intézményekben az egyenlő bánásmód
követelményének megvalósítása, miszerint a közoktatásban minden gyermeknek,
tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben lévő más személyekkel
azonos feltételek szerint részesüljön, velük azonos színvonalú ellátásban. A
megkülönböztetés
tilalma
vonatkozik
a
tanulók
bármilyen
nemű
diszkriminációjára.
• Az alacsony státuszú, kiemelten a roma lakosság társadalmi, gazdasági
integrációja feltételeinek megteremtése, életkörülményeik javítása, a
közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása, valamint a romák és nem
romák életkörülményei között kialakult szakadék csökkentése, hosszú távon
megszüntetése.
Konkrét célok:
• valamennyi tanköteles korú gyermek és 3-5 év közötti gyermek óvodai
elhelyezése biztosítottá váljon,
• az iskolai oktatásban a szükségtantermek felszámolásra kerüljenek, egy helyen
legyen biztosítható a nevelés-oktatás, színvonalas eszközökkel és módszertani
adaptációval,
• az óvodai csoportok és iskolai osztályok közötti releváns HH/HHH
aránykülönbség csökkentése,
• a versenyképes felnőttképzés minél hamarabb történő beindítása,
hiányszakmákra alapozott szakképzés bevezetésével,
Szakmai célok
• teljes nyilatkoztatás a szülők alacsony iskolai végzettségről
• óvoda-iskola együttműködésének elmélyítése
• tanköteleskor előtt részképesség zavarok kiszűrése, az SNI-vé nyilvánítás
felülvizsgálata
• a pedagógiai szakszolgálat fejlesztése
• gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyságának növelése
• nevelőtestület módszertani felkészítése a korszerű oktatási módszerek
alkalmazására.
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Személyi fejlesztési célok
• fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, logopédus képzés támogatása
• közös továbbképzések szervezése az iskolai és óvodai pedagógusok számára
• speciális szakmai tudás megszerzésének támogatása
• szakos ellátottság 100 %-os fenntartása
Tárgyi feltételek
• óvodai, iskolai épületek felújítása és korszerűsítése
• akadálymentes közlekedés feltételeinek megteremtése
• felújított intézményi épületek folyamatos és szakszerű karbantartása,
állagmegóvása
• udvari játékok /uniós szabványoknak megfelelő/ bővítése
• kötelező taneszköz jegyzékben előírt felszerelések beszerzésének folytatása, az
elhasznált eszközök cseréje
3.2. Célok rövidtávon (egy éven belül)
Egy éves időtávlatban pontosítani kell az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák
mértékét és mélységét. Hozzá kell kezdeni a hátrányokból fakadó különbségek
csökkentéséhez, esélyegyenlőséget kiegyenlítő beavatkozásokat kell tervezni.
3.3. Célok középtávon (három éven belül)
Három éven belül látható eredményei lesznek az esélykiegyenlítő munkának, mely
megmutatkozik a HHH tanulók kompetenciamutatóiban és továbbtanulási
eredményeiben is. A HHH-diákok kiemelkedő arányban tanórán kívüli foglalkozásokon
vesznek részt.
3.4. Célok hosszú távon (hat éven belül)
A települési és közoktatási esélyegyenlőség elősegítés és biztosítása teljes körű.

4.A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv akcióterve

Az Intézkedési Terv (KET) akciótervében rögzített célkitűzések (3. pont) szem előtt
tartása az esélyegyenlőség előmozdításához szükséges, melyekhez a kidolgozott
intézkedések elérése érdekében tervezett beavatkozásokat a település vezetői, az
intézményvezetők, illetve az egyes felelősök kötelezően végrehajtják. A település
vezetői az Európai Uniós források felhasználásakor az akciótervben meghatározott
beavatkozások megvalósítást ellenőrzik, a kitűzött fejlesztési célokról, azok teljesítéséről
beszámolnak. Ennek érdekében az akciótervbe az esélyegyenlőségi kockázatok
kezelésére, az esélyegyenlőség előmozdítására átfogó, komplex, szakmailag
megalapozott intézkedések tervezett.
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„Azonnali beavatkozást igényel:
1. Minden olyan helyzet, ami a hatályos törvényeknek nem megfelelő (különös tekintettel
a 1993. évi LXXIX. törvény A közoktatásról, és Az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény rendelkezéseire);
2. Minden, az adatok vizsgálatát követően beazonosított szegregált nevelési és
oktatásszervezési gyakorlat, mivel az alapvetően sérti az esélyegyenlőség elvét és
korlátozza a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási sikerességét;
3. Ha igazolódik, hogy a településen biztosított bármely oktatási szolgáltatáshoz (pl.
emelt szintű oktatás, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb programok), vagy a település
intézményeiben biztosított oktatási feltételekhez (pl. szaktanterem, informatikai
eszközök, tanítást, vagy egyéni tanulást segítő egyéb eszközök, hiányos szakos
ellátottság esetén szaktanár által tartott tanórák) nem biztosított egyenlő hozzáférés a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére;
4. Ha a település intézményeiben a sajátos nevelési igényű (SNI) és a pszichés fejlődési
zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl.
dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros
aktivitászavar) tanulók együttes aránya jelentősen meghaladja az országos átlagot
(vagyis több 7 %-nál).”
Az intézkedéseket, fejlesztési lépéseket úgy kell megtervezni, hogy rövidtávon (1 éven
belül) mérhető javulást eredményezzenek a helyzetelemzésben rögzített értékekhez
képest!
„Érzékelhető javulást kell elérni középtávon:
1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodáztatásának biztosítása érdekében
legalább középtávon (3 éven belül) mérhető javulást (min. 10%) biztosító beavatkozást
kell tervezni, amennyiben férőhely hiány miatt nem biztosított minden halmozottan
hátrányos helyzetű gyerek számára 3 éves kortól az óvodai szolgáltatás; vagy annak
ellenére, hogy az óvoda el tudná látni a településen élő gyerekeket, több halmozottan
hátrányos helyzetű gyerek nem jár óvodába 3 éves korától.
2. A településen élő 3-18 éves korosztály minden tagjának oktatásáról gondoskodni kell
jövőbeni munkaerő-piaci érvényesülésük és társadalmi integrációjuk biztosítása
érdekében. Ezért amennyiben e korosztálynak bármelyik, ill. bármennyi tagja nem
részesül oktatásban, tervet kell készíteni évenkénti konkrét lépésekkel, arra
vonatkozóan, hogy hogyan vonják be a tanköteleseket a nappali képzésbe.
3. Az oktatás eredményességének javítására olyan mértékű beavatkozások tervezése
szükséges, amelyek legalább középtávon (3 éven belül) mérhető javulást garantálnak,
minden esetben, ha az eredményességi mutatók alapján (továbbtanulás, lemorzsolódás,
kompetencia-vizsgálat) az országos átlaghoz képest súlyosan alulteljesít a településen
működő intézmény; vagy a település intézményében tanuló halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek tanulmányi előmenetele az intézmény átlagánál rosszabb.
4. Az oktatási szolgáltatások minőségének kiegyenlítettsége érdekében, illetve a
minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása érdekében legalább középtávon (3 éven
belül) mérhető javulást biztosító intézkedéseket kell kezdeményezni, amennyiben
beigazolódik, hogy a településen működő intézmények között jelentős eltérés van az
oktatás feltételiben, ill. az oktatás eredményességében, főként, ha nagy számban
tanulnak halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek a rosszabb feltételek között működő,
vagy kevésbé eredményes oktatást nyújtó intézményben.„
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Csomópontok kiemelése
Tématerület

HHH gyerekek és tanulók
megtalálása, bevonása a
szolgáltatásokba
Települési és közoktatási
szegregáció
Beóvodáztatás - óvodabővítés
SNI integráció

Továbbtanulás

Eredményességi mutatók

Aktorok

Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos). Szociális szektor. Civilek,
CNÖ, Óvodák, iskolák. Új státuszok, szereplők: roma családi
koordinátor, pedellus, dajka, mentor. Iskola, partner középiskolák,
Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos). Szociális szektor. Civilek,
CNÖ, Óvodák, iskolák. Új státuszok, szereplők: roma családi
koordinátor, pedellus, dajka, mentor. Iskola, partner középiskolák,
Egészségügyi szektor (védőnő, háziorvos). Szociális szektor. Civilek,
CNÖ, Óvodák. Új státuszok, szereplők: roma családi koordinátor,
pedellus, dajka, mentor. Iskola, partner középiskolák,
Iskola, Önkormányzat, CNÖ, Civilek, szülők. Új státuszok,
szereplők: roma családi koordinátor, pedellus, dajka, mentor
Iskola, partner középiskolák, pályaorientáció megvalósításában
közreműködő egyéb partnerek (pl. munkaügyi központ,
pályaválasztási tanácsadó munkatársai), Önkormányzat. Új státuszok,
szereplők: roma családi koordinátor, pedellus, dajka, mentor.
Iskola, önkormányzat. Új státuszok, szereplők: roma családi
koordinátor, pedellus, dajka, mentor
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Azonnali beavatkozást igényel:
-

a szülői nyilatkozatatás arányainak további javítása a HHH státusz megállapításához

-

óvodai csoportok közti releváns HH/HHH aránykülönbség

Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára)
hivatkozás

Konkrét cél szöveges
megfogalmazása

Intézkedés leírása

Intézkedés
Eredményességét Eredményességét Eredményességét
Intézkedés megvalósítáintézkedés
mérő indikátor
mérő indikátor
mérő indikátor
felelőse
sának
státusza
rövidtávon (1 év közép-távon 3 év hosszú-távon 6 év
határideje

Már az óvodások
körében a halmozottan Szülők nyilatkoztatása az új
hátrányos helyzetűek rendeletnek megfelelően.
felmérése
Felmérés készítése,
Szükséges a
pontos meghatározása
egyeztetése a jegyzői
halmozottan
jegyző,
Adatszolgáltatási
adatokkal
hátrányos
IntézményPontos kimutatás a
helyzetű gyermek rendszer kialakítása,
vezetők,
hátrányos helyzetű
beazonosítása, különös a HH és HHH
gyermekek
gyermekekről
már 3 éves kortól.
eredményeinek
Szülői tájékoztatás,
nyilvántartására pl.
családlátogatás
kompetencia
Egységes
adatszolgáltatási
és nyilvántartási A szülők halmozottan
hátrányos helyzetről
Szülők nyilatkoztatása. A
rendszer
való nyilatkoztatása
fenntartó,
HHH tanulók teljes
bevezetése
jegyző,
komoly hiányosságokat felmérését követően az
HH/HHH
intézményesélyegyenlőségi
gyermekekről, mutat. Minden további
részvételükről intézkedés alapfeltétele. helyzetelemzés és akcióterv vezetők
iskolai oktatásban, A szülői nyilatkoztatás korrekciója, módosítása.
eredményességük- teljessé tétele szükséges
ről, továbbtanulásukról.

A gyermekek,
tanulók esetében
2013.10.31.
max. 25%-a nincs
nyilatkozat

2013.10.31

Nyilvántartási
rendszer
kidolgozva.

A gyermekek,
tanulók esetében
max. 15%-a nincs
nyilatkozat

A gyermekek,
tanulók esetében
max. 5%-a nincs
nyilatkozat

tervezés

A gyermekek,
tanulók esetében
max. 10%-a nincs
nyilatkozat

A gyermekek,
tanulók esetében
max. 5%-a nincs
nyilatkozat

tervezés
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Szegregációs
jelenségek
intézmények
között (SNI,
HH/HHH)

HHH gyermekek
Megszűnt a
esélyegyenlőségének
beóvodáztatási és
biztosítása, iskolai
beiskolázási
fenntartók,
körzethatárok módosítása.
esélyegyenlőtlenségi
intézményÓvodai csoportok, osztályok
gyakorlat. Integrációs
vezetők
HH/HHH arányosítása.
támogatás
Integrációs támogatás
igénybevétele
igénybevétele

2012.10.31.

Nem indul új
csoport, osztály
25%-os
különbséggel.
Tagintézmények
arányos
beiskolázási
gyakorlata
max.25%

Nincs 25%-ot
meghaladó
különbség

Maximális
aránykülönbség
15%.

Folyamatba
n

A HHH gyermekek
esélyegyenlőségének
biztosítása, a HHH-s
Minden 3 életévet
gyermekek minél szélesebb
betöltött HHH gyermek
körének bevonása az óvodai
rendszeresen óvodába
Halmozottan
nevelésbe. TÁMOP
jár, az iskolába
hátrányos
projektek benyújtása, szülői
3-5 éves korú
3-5 éves korú
Férőhely elegendő,
jegyző,
folyamatba
helyzetű 3 éves kerüléskor csökkennek
tájékoztatás,
2013.10.31. gyermekek 90%-a gyermekek 100%-a
és teljes
óvodavezetők
n
a
hátrányos
helyzetből
kortól való
családlátogatás. Érintett
beóvodáztatás
jár óvodába.
jár óvodába.
adódó, tanulmányi
rendszeres
családok személyes
óvodába járása eredményességet okozó
megkeresése, óvodai
nehézségek
férőhely biztosítása. Roma
dajka, családi koordinátor
foglakoztatása, védőnők
bevonása
„SNI gyanús” gyermekek
korai szűrése (háziorvos,
védőnő bevonása),
SNI tanulók
fejlesztése, a HHH, főként
korai szűrés, korai
telepi gyermekek
integrációja megoldott,
korai szűrés, korai korai szűrés, korai
jegyző,
fejlesztés
és korai szűrés, korai hátrányainak csökkentése,
fejlesztés
fejlesztés
polgármester,
koncepciója, az
Korai fejlesztés,
fejlesztés csökkenti az családi fejlesztő program
2013.10.31
megoldott, csökken megoldott, csökken előkészítés
óvodavezetők
intézkedések
szűrés
SNI-vé nyilvánítást. A
kialakítása, az óvodák
az SNI tanulók
az SNI tanulók
igazgatók
háttere
gyermekek az
módszertani eszköztárának
aránya
aránya
rendelkezésre áll.
fejlesztése szükséges, a
iskolaérettséget elérik.
délutáni foglalkoztatást,
ellátást meg kell oldani.
Korai fejlesztés, ellátás
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fejlesztése, iskolai fejlesztő
szolgáltatások bővítése
Az épületek nem
akadálymentesek.

Akadálymentes
közoktatási
intézmények

Igényfelmérés, tervek
készítése
forráskeresés pályázat
készítés

Legalább
Legalább
ügyfélszintű
ügyfélszintű
polgármesteFelmérések, tervek
2013.10 31.
akadályakadályelőkészítés
rek
elkészülnek
mentesítés
mentesítés
az intézményekben. az intézményekben.

Az intézmények
Felmérések,
között eltérés
Infrastruktúra,
Felmérések,
intézménytervek elkészülnek.
Források
tapasztalható
fejlesztése, egyenlő
tervek készítése,
vezetők,
Pályázat
keresése,
az
hozzáférés
forráskeresés
2012.12.31.
fenntartók
megvalósítás
pályázat benyújtása
infrastrukturális
biztosítása
pályázat-készítés
folyamatban.
feltételek
tekintetében
intézményAz óvodai és
Az óvodai és
fenntartói
iskolai
iskolai
A HHH gyermekek
társulás
1 db. megvalósított
feladatellátási
feladatellátásiPályázati lehetőségek
esélyegyenlőségének,
vezetője,
helyek
pályázat, plusz 2
helyek
kihasználása, egyéb (saját)
2012.12.31
polgármesteinfrastrukturális
újabb beadott
infrastrukturális az egyenlő hozzáférés
források átcsoportosítása
elvének biztosítása
rek, jegyzők,
felszereltségének
pályázat.
felszereltsége
intézményjavulása. 1 db.
hiányos, óvodai
vezetők
beadott pályázat
férőhely hiány
Az intézmények
Az intézmények
pedagógiai
pedagógiai
Az intézmények
programjai a lehető programjai a lehető
intézményAz intézmények
pedagógiai
Az intézmények évente
leginkább
leginkább
fenntartói
pedagógiai
programjainak
vizsgálják felül pedagógiai
2012.10.31.
igazodnak a
igazodnak a
társulás
programjának
naprakésznek kell
programjukat.
településen élők
településen élők
felülvizsgálata.
vezetője
igényeihez és a kor igényeihez és a kor
lenniük.
színvonalához.
színvonalához.
Esélytervhez
Esélytervhez
Párhuzamos
A HH/HHH gyermekek
A párhuzamos
csop.ok közötti
Óvodai csoportok
esélyegyenlőségének
csoportok közötti
Csoportba sorolás
jegyző,
HH/HHH arány
közötti releváns
HH/HHH arány
biztosítása,
2012.09.15.
gyakorlatának módosítása. óvodavezetők
különbség max.
HH/HHH
szegregációs jelenségek
különbség max.
25%. A 2012-es
aránykülönbség
felszámolása
15%.
beóvodáztatásnál az

Szükségtantermek
kiválasztása
Folyamatba
korszerű
n
intézményhálózat

3 megvalósított
pályázat

Folyamatba
n

Az intézmények
pedagógiai
programjai a lehető
leginkább
folyamatba
igazodnak a
n
településen élők
igényeihez és a kor
színvonalához.
Esélytervhez
A párhuzamos
csoportok közötti
HH/HHH arány előkészítés
különbség max.
5%.
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Az intézmény
párhuzamos
osztályaiban nem
kiegyenlített a
hátrányos
helyzetű, illetve a
halmozottan
hátrányos
helyzetű tanulók
aránya

Az osztályba sorolás
gyakorlatának módosítása.
Beiskolázási gyakorlat
A párhuzamos évfolyamok
felülvizsgálata, alsó
között releváns, 25%-ot
évfolyamok
meghaladó HH arányátszervezése
különbség tapasztalható. Az
Az iskolában a
újonnan induló osztályok
párhozamos osztályok
esetébe nem lehet ilyen
között fennálló releváns
arányú különbség, illetve
HHH arány-különbség
felmenő rendszerben meg
megszüntetése
kell szüntetni a jogellenes
állapotot

jegyző,
igazgató

csoportok
kialakításánál
szempont a
megfelelőarányok
betartása, a HHH
minél teljesebb
nyilatkoztatás
figyelembevételével
.
A párhuzamos
osztályok közötti
HH/HHH arány
különbség max.
25%. A 2010-es
óvodaI beíratásnál,
a beiskolázásnál az A párhuzamos
osztályok
osztályok közötti
kialakításánál
HH/HHH arány
2012.09.01.
szempont a
különbség max.
megfelelő
15%.
osztálykialakítás, a
HHH minél
teljesebb
nyilatkoztatás
figyelembevételével
.

Munkaiskola
Alapítvány, a
Miskolci Apostoli
Az önkormányzati az
Az együttműködés
Exarchátus és
egyházi és alapítványi
esélyegyenlőségi
Edelény Város
intézmények
polgármester 2012.10.31.
szempontoknak megfelelő
Önkormányzata
együttműködésének
kialakítása
közötti
megszervezése.
együttműködés,
feladat
összehangolása

A párhuzamos
osztályok közötti
Folyamatba
HH/HHH arány
n
különbség max.
5%.

férőhely
férőhely
kihasználtság,
kihasználtság,
Közoktatási
szakképzési kínálat szakképzési kínálat
megállapodás és
és érettségihez való és érettségihez való tervezés
feladat-szervezés
hozzáférés,
hozzáférés,
megvalósítása
HH/HHH arányok HH/HHH arányok
változása
változása
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Szülőkkel,
társadalmi
partnerekkel való
együttműködés
hiányossága

Alacsony státuszú
családok bevonása a
közoktatás életébe
Együttműködés
kialakítása a Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzattal

A nevelők
folyamatosan
Az óvoda
törekszenek pedagógiai
pedagógusoknak
kultúrájuk fejlesztésére.
továbbképzési
Felmérés készítése, a
részvétel,
modern pedagógiai
korszerű, inkluzív
gyakorlat egységes
pedagógia
módszertani
gyakorlata
alkalmazás, és szakmai
konzultáció

Lemorzsolódás

A lemorzsolódási
mutatók országos átlag
alatti arány elérése.
Az indokolatlan

Roma koordinátor,
Roma koordinátor,
dajka, pedellus
dajka, pedellus
Roma koordinátor,
foglalkoztatottak
foglalkoztatottak
dajka, pedellus
száma.
száma.
foglalkoztatottak
Szülői nyílt
Szülői nyílt
száma. Szülői nyílt
TÁMOP projektek, roma
napokon résztvevő
napokon résztvevő
napokon résztvevő
HHH tanulók
családi koordinátor, dajka,
HHH tanulók
HHH tanulók
szüleinek száma
szüleinek száma
pedellus.
szüleinek száma.
Nevelési tanácsadó
Szülő-csoportok kialakítása
Nevelési tanácsadó
Nevelési tanácsadó
munkatársának
munkatársának
a sikeres óvodáztatás és
munkatársának
beiskolázás érdekében
Polgármester 2012.12.31. részvételével zajlott
részvételével zajlott előkészítés
részvételével zajlott
CNÖ: fórumok,
konzultáció,
konzultáció,
konzultáció,
tájékoztatók, pályázati
szakmai egyeztetés
szakmai egyeztetés
szakmai egyeztetés
száma
száma
programokba, fejlesztési,
száma. Csoport
önkormányzati döntésekbe
Csoport
Csoport
foglakozások
való bevonás
foglakozások
foglakozások
száma. Bevont
száma. Bevont
száma. Bevont
családok, szülők
családok, szülők
családok, szülők
száma. Érintett
száma
száma
gyerekek száma
Érintett gyerekek
Érintett gyerekek
száma
száma
Tanfolyamok,
továbbképzéseken való
A továbbképzésen A továbbképzésen
részvétel, majd a
részt vett
részt vett
módszertan alkalmazása.
pedagógusok
pedagógusok
Pedagógusok
Integrációs és képességmódszertani
aránya 30%.
aránya 60%.
kibontakoztató nevelésIntézményPedagógusok
Pedagógusok
eszközének
folyamatba
2013.12.31.
oktatás gyakorlata,
vezetők
bővülése 100%.
n
módszertani
módszertani
kooperatív technikák,
eszközének
eszközének
Módszerek
differenciáló módszertan,
bővülése 30%.
bővülése 60%.
alkalmazása.
mérés-értékelés
Módszerek
Módszerek
kistérségben, kritikai
alkalmazása.
alkalmazása.
gondolkodás fejlesztése
Hiányzások nyomon
igazgató,
Lemorzsolódási
Lemorzsolódási
Lemorzsolódási
követése,
folyamatba
osztályfőnök 2015.12.31.
arány 10%-kal
arány 30%-kal
arány az országos
védőnői felvilágosítás
n
ök
csökken
csökken
mutató alá csökken
Alacsony státuszú családok
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hiányzás, és
lemorzsolódás
megszüntetése

bevonása az iskolai életbe
(szülői munkaközösség,
iskolaszék)
Iskola melletti támogató
programok bővítése, a HHH
tanulók részvételi arányának
növelése. Saját ösztöndíj
létrehozása. Roma
tanulmányi ösztöndíjak
megpályázása, útravaló
program folytatása. Cinka
Panna pályázat Mentori
rendszer. Roma koordinátor,
dajka, pedellus
foglalkoztatottak száma.

Nő a továbbtanulók
száma

Helyi
kezdeményezések, az
helyi roma ötletek segítése,
1 db. támogatásban 2 db. támogatásban 3 db. támogatásban
alacsony státuszú,
jegyző,
főként roma lakosság további pályázatokon való
2013.12.31. részesülő roma civil részesülő roma civil részesülő roma civil előkészítés
polgármester
vagy CNÖ projekt vagy CNÖ projekt vagy CNÖ projekt
önszerveződő
részvétel
projektjeinek életre
hívása
Saját ösztöndíj létrehozása.
Roma tanulmányi
ösztöndíjak megpályázása,
útravaló program folytatása.
A HHH tanulók
Tanoda, családi napközi.
Eredményességi
továbbtanulási arányai
Cinka Panna pályázat
mutatók,
javulnak, nő az
Érettségit adó
Érettségit adó
Érettségit adó
Mentori rendszer. Iskola
továbbtanulási
érettségit biztosító
középiskolában
középiskolában
középiskolában
igazgató
2013.06.30.
előkészítés
melletti támogató
arányok jelentős
középiskolában, a
tanul tovább a HHH tanul tovább a HHH tanul tovább a HHH
programok, modern
eltérése a HHH és
gimnáziumban
tanulók 15%-a
tanulók 30%-a
tanulók 50%-a
pedagógiai eszközök,
a nem HHH
továbbtanuló HHH
módszerek alkalmazása,
végzősök között.
tanulók száma
integráció, az
esélyegyenlőség biztosítása
és elősegítése.
Roma koordinátor, dajka,
Civil
foglalkoztatási
programok
szervezésének
ösztönzése,
támogatása
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pedellus foglalkoztatottak
száma.

A gimnáziumban
A HH és a HHH
nem kap megfelelő
hangsúlyt a HH és tanulók bevonása a
a HHH tanulók gimnáziumi oktatásba.
esélyteremtése.

HH és a HHH
tanulók évfolyam
ismétlése magas

A HHH tanulók
évfolyamismétlése
csökken, az országos
átlag arány alatt van.

Az iskola
lemorzsolódási
mutatóinak országos
HH és a HHH
átlag alatti arány
tanulók
elérése.
lemorzsolódásána
Az indokolatlan
k aránya magas a
hiányzás, és
Borsodi iskolában
lemorzsolódás
megszüntetése

Pontos nyilvántartás
vezetése, a HH és a HHH
tanulók felkutatása
A HH és a HHH
támogató szolgáltatások
tanulók fokozottabb
kialakítása, bevonása a
igazgató,
megjelenése a
gimnáziumi oktatásba.
2012.12.31
polgármester
gimnáziumi
Érettségit nyújtó
képzésen. 5%
középiskolában
javulás
tehetséggondozás,
mentorlás iskola melleti
programok
Felzárkóztató foglalkozások
-tantárgyi korrekció
-kommunikáció, délutáni
foglalkozás (tanulószoba,
napközi)
igazgató,
Évfolyamismétlési
Saját ösztöndíj létrehozása. osztályfőnökö 2013.10.31.
arány 10%-kal
k
csökken
Roma tanulmányi
ösztöndíjak megpályázása,
útravaló program folytatása.
Cinka Panna pályázat
Mentori rendszer
Hiányzások nyomon
követése,
védőnői felvilágosítás
Lemorzsolódási
Alacsony státuszú családok igazgató,
bevonása az iskolai életbe osztályfőnök 2013.10.31.
arány 10%-kal
ök
csökken
(szülői munkaközösség,
iskolaszék)
Iskola melletti támogató
programok bővítése, a HHH

A HH és a HHH
tanulók
A HH és a HHH
továbbtanulását tanulók gimnáziumi
előkészítés
segítő programok sikeressége. 20%-os
bevezetése. 10%
javulás
javulás

Évfolyamismétlési
Évfolyamismétlési arány az országos
arány 30%-kal mutató alá csökken előkészítés
csökken
Nő a továbbtanulók
száma

Lemorzsolódási
arány 30%-kal
csökken

Lemorzsolódási
arány az országos
mutató alá csökken

előkészítés

Nő a továbbtanulók
száma
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SNI tanulók

SNI gyermekek,
tanulók teljes
integrálása

tanulók részvételi arányának
növelése. Saját ösztöndíj
létrehozása. Roma
tanulmányi ösztöndíjak
megpályázása, útravaló
program folytatása. Cinka
Panna pályázat Mentori
rendszer
A pedagógusok módszertani
felkészítéséről gondoskodni
kell. A korai fejlesztésre, a
A településen SNIfejlesztő felkészítésre
A településen SNIA településen SNIvé minősített
nagyobb hangsúlyt kell
vé minősített
vé minősített
jegyző,
tanulók aránya
fektetni: óvodába került
tanulók aránya
igazgató,
2013.10.31. 10%-kal csökken,
tanulók aránya nem előkészítés
gyermekek (orvos, védőnő)
30%-kal csökken,
óvodavezetők
éri el az országos
az intézmények
korai diagnosztizálása,
intézmények között
között 5%-os
átlagot.
2%-os eltérés
fejlesztése. SNI tanulók
eltérés
pontos diagnosztizálása,
prevenciód program
tervezése, megvalósítása

Gyermekvédelmi
Felkészítés tartása a
felelősök, családsegítő
gyermekvédelmi felelősök,
és gyermekjóléti
családsegítő és
Gyermekvédelmi
munkatársak
intézménygyermekjóléti munkatársak
feladatok
felkészítése az
vezető
részére, konzultáció
pontosítása
esélyegyenlőségi
biztosítása. Év végi
programból adódó
beszámolók
feladatokra
Programok kidolgozása, a
A közoktatás melletti tapasztalatok összegzése
támogató programok alapján pályázatok, civil és
számának növelése, a egyéb szakmai partnerségek
fenntartó,
Iskolán kívüli
HH/HHH és SNI
közös programok. Napközis
igazgató
programok
létszám emelés, tanoda,
gyermekek tanulók
szabadidős szervezések,
aktív részvételének
növelése
tábor, kirándulás, szakkőr és
egyéb foglalkozások, sport

Minden
Minden
Minden
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
gyermekvédelmi
felelős, családsegítő
felelős, családsegítő
felelős, családsegítő
2012.12.31. és gyermekjóléti
és gyermekjóléti előkészítés
és gyermekjóléti
munkatárs
munkatárs
munkatárs
felkészítése
felkészítése
felkészítése
megtörtént.
megtörtént.
A HHH tanulók
A HHH tanulók
iskolán kívüli
iskolán kívüli
programokban (pl.
programokban való
napközi) való
2013.09.15.
részvétele 40%-al
részvétele 20%-kall
nő
nő
Programok száma
Programok száma
kettővel bővült
eggyel bővült

A HHH tanulók
iskolán kívüli
programokban való
részvétele 60%-al előkészítés
nő
Programok száma
hárommal bővült
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A szakszolgálati
Közoktatási
Igényfelmérés lehetséges
szakszolgálati és a feladatok bővítése,
formáinak meghatározása,
családok átmeneti
fenntartó,
gyermekjóléti
megszervezése. Civil
otthona,
családi
intézményalapszolgáltatás
programok generálása,
napközi, házi gyermekvezetők
nem teljes
támogatása, nem csak helyi
felügyelet
mértékben
szervezetek bevonása
elérhető legyen.
elérhető
Alapkészségek fejlesztése
nem szakrendszerű oktatása
HH/HHH mérés,
nyilvántartás Nyilvántartási
rendszer kidolgozása és
vezetése HH/HHH
tanulókra figyelemmel.
Kompetenciaosztályfőnök
Célirányos fejlesztés. A
mérések a HH és a
Kompetencia mérési
ök,
közoktatási intézmény
HHH tanulók
eredmények
szaktanárok,
mérési-értékelési
eredményei. egyes
nyilvántartása teljes, a
esélyegyenlőrendszerének felülvizsgálata
intézményekben
HH/HHH eredmények
ségi
az IMIP alapján. Az adatok
HH és a HHH
az iskola átlagának
felelősök,
feltárását követően, a
tanulók
megfelelő
intézmény
szükséges intézkedés
eredményei nem
vezetők
tervezése, megvalósítása.
ismertek
Kompetencia mérések
eredményeinek elemzése,
értékelése, mérési-értékelési
gyakorlatok felülvizsgálata
feldolgozása, terv, illetve
intézkedés.
KépességHozzájárulás
kibontakoztató és
Hozzájárulás igénybevétele,
igénybevétele, a plusz
intézményintegrációs
aránykülönbségek
tevékenységek
vezetők
hozzájárulás
megszüntetése
megvalósítása
igénybevételével
nem élnek
Intézményi és a
évente meg kell újítani az intézmény
Az Intézményi
Települési
Közoktatási
Intézményi Közoktatási
vezető,
Közoktatási
Intézkedési Terv
Esélyegyenlőségi
polgármesteEsélyegyenlőségi

2013.12.31.

Korai fejlesztés.
Családi napközi.
Egyes
Bölcsődefejlesztés.
szolgáltatások a
Tervek, pályázati
Családok átmeneti
előkészítés
település helyi
elképzelések
otthona. Házi
szinten biztosítja
gyermek-felügyelet
elérhető

Iskola eredménye
eléri az országos
átlagot
A tanárok 50%-a
Kompetencia
Kompetencia mérés
alkalmazza a
eredmények
nyilvántartása
kooperatív tanítási előkészítés
2013.12.31
javulása HH/HHH
HH/HHH
módszereket
körében
HH/HHH
eredmények
megegyeznek az
iskoláéval

2012.12.31.

Hozzájárulás
igénybevétele

Hozzájárulás
igénybevétele

Folyamatos

Az Intézményi
Esélyegyenlőségi
Intézkedési Terv

Települési és az
Intézményi
Esélyegyenlőségi

Hozzájárulás
igénybevétele

tervezés

Települési és az
Intézményi Esély előkészítés
Intézkedési Terv
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összhangjának
Intézkedési Terv
felülvizsgálata. az
és a Települési
intézmények naprakész
Közoktatási
Intézkedési Terv információkkal fognak
rendelkezni a
összehangolása,
közoktatási
felülvizsgálata.
esélyegyenlőség
megvalósulásáról és a
kötelező
intézkedésekről
Helyzetelemzés
megállapítására
(problémára)
hivatkozás

Konkrét cél szöveges
megfogalmazása

Intézkedési Tervet, és
biztosítani kell annak
összhangját a Települési
Közoktatási Intézkedési
Tervvel.

Intézkedés leírása

rek, jegyzők

Intézkedés
felelőse

releváns
Intézkedési Tervek
alapján
helyzetképet és
alapján
folyamatosan és
folyamatosan
hosszú távon
cselekvési tervet
fogalmaz meg a
nyomon
nyomon
település és az
követhetőek az
követhetőek az
intézmény számára. esélyegyenlőség
esélyegyenlőség
előmozdítása
előmozdítása
érdekében teendő érdekében teendő
lépések
lépések
Intézkedés
megvalósításának
határideje

Eredményességét
mérő indikátor
rövidtávon (1 év)

Eredményességét
mérő indikátor
közép-távon (3 év)

Eredményességét
intézkedés
mérő indikátor
státusza
hosszú-távon (6 év)
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6.Kockázatelemzés
Cél konkrét
szöveges
Megfogalmazása

Intézkedés leírása

A pályázati források
A tervezett
bevonásának
pályázati
kombinálása, egyéb
programok teljes források bevonásának
megvalósítása
lehetősége (pl.
céltámogatás)

Partnerség,
alacsony
státuszú
lakosság, roma
családok
bevonása

Közös pontok
megtalálása,
érdekegyeztetés és
kompromisszum, roma
szervezetek,
közösségszervezők
informálása, cigány
fiatalok bevonása,
„helyzetbe hozása” (pl.
roma családi
koordinátorként való
foglalkoztatás az
iskolában)

Többségi
társadalom
ellenállása

Közösségi programok,
társadalmi
kommunikáció és
előítélet csökkentő
kezdeményezések,
cigány fiatalok
bevonása, „helyzetbe
hozása” (pl. roma
családi koordinátorként
való foglalkoztatás az
iskolában)

A települések
számára nincs
elegendő önerő

Folyamatos
pályázattervezés, és
gazdaságmenedzsment, üzleti
terv

Civil
kapcsolatok
hiánya,
szervezetek
„gyengesége”

Kedvezőtlen
össztársadalmi,
gazdasági
változások

Országos
kapcsolatépítés, jó
gyakorlatok, modellek
feltárása hospitálás.
Cigány fiatalok
bevonása, „helyzetbe
hozása” (pl. roma
családi koordinátorként
való foglalkoztatás az
iskolában)
Felkészülés minden
helyzetre, a kockázatok
folyamatos figyelése,
elemzése a projektek
során

A kockázat
A kockázat
következbekövetAz intézkedés eredményes
ményének
kezésének
megvalósulásának kockázata
súlyossága (1- valószínűsé-ge
3)
(1-3)

Nem jelenik meg pályázati
kiírás, forrásutalás csúszása

Szakmai partnerség,
együttműködés nem
megfelelően működik (nincs
szakmai partner, civil,
közvetlen célcsoport a
megvalósításban)

A társadalmi integráció
nélkül a település
versenyképessége nem
javítható, a helyi társadalmi
kohézió rombolja az
életminőséget. A társadalmi
ellenállás az önkormányzati
intézményekben, az
iskolában is megjelenhet az
ott dolgozók körében, mely a
program megvalósítás
sikerességének egyik gátló
tényezője lehet.
Önkormányzati hatékony
gazdálkodás, a fejlesztések
fenntarthatósági
szempontjainak fokozott
figyelembevétele,
energiatakarékos és
költségkímélő technológiák
előnybe részesítése

3

2

3

2

A kockázat
elhárításának,
kezelésének tervezett
módja

1

Érdekérvényesítés,
folyamatos
információszerzés, illetve
megfelelő pályázati
stratégia kialakítása,
ütemezés, és szükség
esetén korrekció, hitel

2

Közös pontok megtalálása,
érdekegyeztetés és
kompromisszum, roma
szervezetek,
közösségszervezők
informálása, cigány
fiatalok bevonása,
„helyzetbe hozása” (pl.
roma családi
koordinátorként való
foglalkoztatás az
iskolában)

3

Közösségi programok,
társadalmi kommunikáció
és előítélet csökkentő
kezdeményezések, cigány
fiatalok bevonása,
„helyzetbe hozása” (pl.
roma családi
koordinátorként való
foglalkoztatás az
iskolában)

1

Érdekérvényesítés,
folyamatos
információszerzés, illetve
megfelelő pályázati
stratégia kialakítása,
ütemezés, és szükség
esetén korrekció, hitel

Hatékony pályázati,
programfejlesztési
tevékenység civil partnerrel
lehetséges, a szervezeti
forma sajátosságaiból,
pályázati
lehetőségek/kiírások
feltételei miatt (pl. tanoda)

2

2

Kapcsolatépítés, hatékony
kommunikáció,
partnerségi szemlélet,
nyitottság

A helyi kezdeményezések
eredményeit a külső romboló
hatás alapjaiban teheti
tönkre.

2

2

Helyi válságkezelési
stratégia
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Problémák
- a halmozottan hátrányos helyzetűek aránya,
- kompetenciamérések eredményei,
- az osztályokban a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya,
- a HHH gyermekek felmérése, nyilvántartása,
Beavatkozások
- a halmozottan hátrányos helyzetűek felmérése,
- a „telepi” halmozottan hátrányos helyzetűek beóvodázása,
- gyermekvédelmi felelősök felkészítése az esélyegyenlőségi program feladataira,
- egyéni fejlesztési tervek kidolgozása a lemorzsolódások csökkentése céljából,
- hatékonyabb együttműködés a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal, és a civil
szférával.
Közép távú feladatok:
- intézmények esélyegyenlőségi programjának elkészítése, módosítása,
- pályaorientáció szolgáltatás igénybevétele,
- kompetenciamérések intézkedési tervének elkészítése.
Hosszú távú feladatok:
- pedagógusok továbbképzése,
- infrastruktúra fejlesztése.
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7. Konzultáció, monitoring és visszacsatolás

A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtása a közoktatás
szervezésért felelős vezetők feladata és felelőssége.

A jelen programban meghatározott, a fenntartó felelősségi körében jelentkező mulasztások esetén
a fenntartó mulasztását az illetékes közigazgatási hivatal, vagy más felettes hatóság
állapíthatja meg, a fenntartóval szemben saját hatáskörében járhat el.

A végrehajtás menetében minden érintett fél (érintett intézmények dolgozói, szülők, tanulók, egyéb
szakmai és társadalmi partnerek) észrevételeit; kiegészítésként beépítik, korrekcióval az
intézkedési tervhez igazítják. A fenntartó az intézkedési tervhez kötődően a konzultáció és
véleményformálás lehetőségét a megvalósításban érintett minden szakmai és társadalmi
partnernek (helyi kisebbségi önkormányzat, civil szervezetek és szülők képviselőinek) bevonásával
az alábbi módon valósítja meg:

Módszer

Leírása, dokumentáció

Felelős/ vezető

Esélyegyenlőségi
Fórum

Érdekegyeztetés, az esélyegyenlőségi tartalmú
döntések, lépések megvitatása, kontrollja (jelenléti
ív, emlékeztető, levél, stb.)

jegyző

Lakossági fórum

Esélyegyenlőségi terv társadalmi kontrollja (jelenléti
ív, emlékeztető, levél, stb.)

jegyző, polgármester

Észrevételek,
kiegészítések

Javaslatok, kiegészítések, felvetések összegyűjtése,
rendszerezése, előterjesztés

jegyző,
intézményvezetők,
polgármester

Nyilvánosság
biztosítása

A lent felsorolt formákon túl telefonos és email
tájékoztatás, közvetlen informálás

intézményvezetők

Az intézményi közoktatási esélyegyenlőség megsértését érintő eseteket és panasztételeket az
intézmény vezetője minden esetben kivizsgálja, a fenntartó képviselőjének és a panasztevőnek,
továbbá, ha szükséges, független szakértő bevonásával. Az esélyegyenlőség megsértésének
megállapítása esetén az intézmény köteles az esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot,
vagy állapotot megszüntetni. Ellenkező esetben a fenntartó köteles az intézménnyel, illetve az
intézmény vezetőjével szemben saját hatáskörében eljárni.
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Intézkedési terv nyomon követése, eredményesség értékelése, ellenőrzése:
Az intézmény és fenntartója folyamatosan belső monitoring rendszerben rögzíti a hátrányos
helyzetű tanulók helyzetét érintő főbb változásokat, melynek keretében kiemelten vizsgálja jelen
program végrehajtását, illetve a megvalósított intézményi programok hatását, eredményeit a
hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában, valamint dokumentálja jelen programmal kapcsolatos
javaslatokat, melyek a tanulók, a tanulók képviselői, a szülők/gondviselők, illetve képviselőik,
valamint a fenntartó és a társintézmények részéről kerülnek előterjesztésre.

Cél

Eredményesség
megállapítása

Minden érintett
megismerhesse a
programban
rögzítettek
célkitűzéseket.

Kockázatelemzés,
módosítások, új
beavatkozások
tervezése

Feladat

Módszer/eszköz

Felelős

Gyakoriság

Intézkedésekhez kapcsolt
indikátorok
teljesülése.

Az adatok feldolgozása

intézményvezetők,
esélyegyenlőségi
megbízott

Évente az éves
beszámolók
részeként adott
szempontsor
alapján

Az éves
eredmények
közzététele

Intézményi fórumok,
lakossági fórum, az
önkormányzat, illetve az
intézmények honlapjai,
helyi sajtó, intézményi
hírlevelek

intézményvezetők,
jegyző,
esélyegyenlőségi
megbízott

Évente egyszer, de
jelentős események
esetén többször

intézményvezetők,
jegyző,
esélyegyenlőségi
megbízott

Évente egyszer,
illetve a monitoring,
és az aktuális
helyzet
szükségessége
szerint

KET
korrekciója,
érintettek
elemzése

SWOT, érintettek
elemzése

Az intézmény – fenntartója felé – biztosítja a program megvalósításával kapcsolatos éves
esélyegyenlőségi monitoringhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatást, illetve a fenntartó
által soron kívül igényelt információkat.

Az intézmény esélyegyenlőségi programjának elkészítéséhez és a monitorozáshoz szükséges adatok
és információk szolgáltatásáról, valamint az éves monitoring jelentés elkészítéséről az intézmény
vezetője saját felelősségi körében gondoskodik. A monitoring jelentés készítésére lehetőség szerint
külső szakértőt kér fel az intézmény. Az intézmény az elkészült monitoring jelentéseket a fenntartó
felé továbbítja.
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A monitoring folyamat leírása:
Lépés
1. Az induló intézkedések
tanulmányozása
2. A folyamatban levő
intézkedések
tanulmányozása
3. Indikátorok gyűjtése
4. Indikátorok összegzése
5. Összegzés benyújtása a
felelős vezetőnek
6. Beszámoló elkészítése
7. Döntés az elfogadásról
8. Az eredmények
nyilvánosságra hozása

Leírás
Az esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglalt intézkedések közül
az adott évben kezdődő intézkedések céljainak, feladatainak,
indikátorainak áttekintése.
Az esélyegyenlőségi intézkedési tervben foglalt intézkedések közül
a már elkezdődött, folyamatban levő intézkedések adott évre szóló
céljainak, feladatainak, indikátorainak áttekintése.
Az intézkedésekhez kapcsolódó dokumentumai alapján a
végrehajtás nyomon követése, az érintett intézkedések
indikátorainak összegyűjtése.
Az induló és a folyamatban levő intézkedések végrehajtásának,
indikátorainak összegzése, rendszerezése.
A nyomon követésért felelős személyek az összegzést benyújtják a
monitoring felelős vezetőjének.
A felelős vezető az adott évben időarányosan megtörtént
intézkedésekről,
eredményekről
beszámolót
készít
a
képviselőtestület részére.
A képviselőtestület dönt az intézkedési tervről készült beszámoló
elfogadásáról.
Az esélyegyenlőségi intézkedési terv adott évben szóló eredményeit
a helyi médiumokban és fórumokon nyilvánosságra hozzák.

Monitoring vizsgálatok eredményeinek nyilvánossá tétele:
A fenntartó az intézmény éves monitoring jelentésének rövidített összefoglalóját a helyi
önkormányzat újságjában, a teljes jelentést, valamint jelen programot elektronikus formában
az önkormányzat honlapján közzé teszi. A monitoring jelentésnek, illetve összefoglaló
ismertetésének helyi újságban és interneten való közzé tételével kapcsolatos felelősség a fenntartót
terheli. Az intézmény a tanulónak, vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen programot köteles
nyomtatott formában a kérést követő 5 munkanapon belül kiadni. A programmal kapcsolatos
vélemények, javaslatok dokumentálásáért az intézmény vezetője felel.
Kommunikációs formák:
• Hivatali faliújság
• Iskola újság
• kábeltévé
• Intézmények faliújsága
• Helyi újság
• Újság, napilap, folyóirat
• Honlap
• Családi programok, közösségi rendezvények
• Szakmai találkozók
Az intézmény az éves monitoring jelentést az intézményi faliújságra, vagy más az intézmény
területén található nyilvános és jól látható helyre kihelyezi. Az intézmény a monitoring jelentést
a szülők/gondviselők, illetve az általuk kijelölt, őket képviselő személyek számára közvetlenül,
nyomtatott formában elérhetővé teszi, észrevételeiket, javaslataikat írásba foglalja, azokat a
következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi programjába beépíti.
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Az intézmény az éves monitoring jelentést nyomtatott formában a településen működő oktatási,
szociális és gyermekvédelmi intézmények vezetőinek (illetve intézményes partneri körének)
eljuttatja, észrevételeiket, javaslataikat a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi
programjába beépíti.

A monitoring jelentés kihelyezésével, a szülők, gondviselők és a társintézmények, helyi partnerek
tájékoztatásával kapcsolatos feladatok elvégzéséért az intézmény vezetője felel. Az intézmény jelen
program által meghatározott eljárásaiban a személyes adatok, különösen a szenzitív adatok
védelméről a magasabb szintű jogszabályok, kiadott hivatalos állásfoglalások alapján
gondoskodik. A jelen programban meghatározott eljárások keretében személyes adat (illetve olyan
adat vagy információ, amelyből akár közvetett módon az érintett személyére lehet következtetni)
nem hozható nyilvánosságra. Az etnikai hovatartozásra, vallási felekezethez tartozásra,
szexuális orientációra vonatkozó adat csak az érintett személy, illetve szülőjének,
gondviselőjének (kivétel a 18 éven felüli tanulók esetében) írásos nyilatkozata alapján
gyűjthető, tartható nyilván az intézmény által. Az éves monitoring jelentés nyilvánosan
hozzáférhető változatából, bármely személyre, akár közvetett módon is, utaló adat és információ
kitörlendő. Az intézményi adat- és információkezelés körében a személyiségi jogok védelméért az
intézmény vezetője, a fenntartóiadat- és információkezelésért a fenntartó felel.

Jelen programot érintő éves felülvizsgálati monitoring fő tartalmi elemei:


A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók intézményi oktatási
esélyegyenlőségi helyzetének bemutatása (adatelemzés, változás bemutatása)



Az intézményt, a hátrányos helyzetű tanulókat érintő programok és tevékenységek, valamint
az őket érintő főbb intézményi változások bemutatása.



Beszámoló a jelen program keretében elfogadott akcióterv végrehajtásáról, az akciótervben
meghatározott feladatok elvégzéséről



Tájékoztatás a tárgyévben beadott, intézményi esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos
szülői/gondviselői panaszokról, a panasztételi eljárások eredményeiről.



A következő időszakra vonatkozó program alapelveinek és cselekvési irányainak
meghatározása.
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A monitoringért, önellenőrzésért és a nyilvánosság biztosításáért felelős személyek:
név

beosztás

Molnár Oszkár

polgármester

Vártás József

jegyző
esélyegyenlőségi referens,
felelős

Szlifka Béla
Nagy Attila, Tóbiás Lászlóné,
Molnár Istvánné Palkó
Ildikó

Molnár Imre

feladata
Az intézmény fenntartó önkormányzat
vezető képviselője, az esélyegyenlőségi
terv irányítója, testületi döntések
előterjesztője
A terv megvalósításának operatív felelőse
A terv koordinátora

intézményvezetők

Intézményi esélyegyenlőségi
beavatkozások megvalósításának felelőse

Intézményeken belüli
esélyegyenlőségi referens,
felelős

Intézményi esélyegyenlőségi
beavatkozások operatív felelőse

CNÖ

Roma lakosság érdekképviselete

Szülők képviselői

Társadalmi kontrol, HH/HHH családok
érdekképviselete

Az intézményi közoktatási esélyegyenlőség megsértését érintő eseteket és panasztételeket az
intézmény vezetője minden esetben kivizsgálja, a fenntartó képviselőjének és a panasztevőnek,
továbbá, ha szükséges, független szakértő bevonásával. Az esélyegyenlőség megsértésének
megállapítása esetén az intézmény köteles az esélyegyenlőséget sértő intézkedést, programot,
vagy állapotot megszüntetni. Ellenkező esetben a fenntartó köteles az intézménnyel, illetve az
intézmény vezetőjével szemben saját hatáskörében eljárni.

A jelen programban meghatározott, a fenntartó felelősségi körében jelentkező mulasztások esetén
a fenntartó mulasztását az illetékes közigazgatási hivatal, vagy más felettes hatóság
állapíthatja meg, a fenntartóval szemben saját hatáskörében járhat el.

Az Esélyegyenlőségi Fórum
Edelény Város Önkormányzata elkötelezett az Esélyegyenlőségi Terv megvalósításában. A benne
meghatározott intézkedéseket a leírtaknak megfelelően megvalósíthatónak tartja, erkölcsileg és
anyagilag támogatja, kötelezettséget vállal annak végrehajtásáért. Az Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében Esélyegyenlőségi Fórumot
működtetnek.

a) Az Esélyegyenlőségi Fórum feladata:
- az

Esélyegyenlőségi

Intézkedési

Terv

megvalósulásának

figyelemmel

kísérése,

a

kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, szankcionálása
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- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben lefektetett célok megvalósulásához szükséges
beavatkozások

évenkénti

felülvizsgálata,

az

Esélyegyenlőségi

Intézkedési

Terv

aktualizálása,
- a változások beépítése a tervbe, a módosított Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv előkészítése
képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása,
kommunikálása
A kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével, tematikus munkacsoportokat
alakíthat a fórum a problématerület beavatkozásainak részletes kidolgozása, cselekvési terv
készítése és a területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben
tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (min. évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára.
b) Az Esélyegyenlőségi Fórum tagjai:
•

intézményvezetők

•

a fenntartó képviselői

•

esélyegyenlőségi felelős/ referens

•

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

•

a tematikus munkacsoportok vezetői

•

gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök

•

szülők képviselői

•

diákok képviselői

•

családsegítő szolgálat

•

gyermekjóléti szolgálat

•

gyámügy

•

iskolapszichológus

•

nevelési tanácsadó

•

roma civil szervezet

•

roma koordinátor, cigány dajka/roma asszisztens/
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c) Az Esélyegyenlőségi Fórum működése
• A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik
• A Fórum működését megfelelően dokumentálni kell, üléseiről jegyzőkönyv készül.
• A Fórum javaslatot tesz az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulásáról készített
beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint az Intézkedési Terv szükség
szerinti módosítására
• A Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
d) Észrevételek visszacsatolása
Az Esélyegyenlőségi Fórum felelőst jelöl ki a végrehajtás menetében érintett felek (tanulók,
pedagógusok, szülők, egyéb partnerek) észrevételeinek gyűjtésére, aki ezekről tájékoztatja a
Fórumot. Ő lesz a program esélyegyenlőségi referense Az Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel
kapcsolatban beérkező javaslatokat az Esélyegyenlőségi Fórum megvitatja, és egyetértése esetén
javaslatot tesz a képviselő-testületnek az Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv kiegészítésére vagy
módosítására.
Az Intézkedési Tervvel kapcsolatban beérkező javaslatoknak Fórum elé terjesztése:
Határidő:
évente minden év szeptember 30.
Felelős:
Jegyző
A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósulását, végrehajtását az
Esélyegyenlőségi Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít az Intézkedési Terv változások alapján
szükség szerinti aktualizálására, az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve létrehozott
munkacsoportok beszámolói alapján.
Felelős:
Esélyegyenlőségi Fórum vezetője
Határidő:
minden év szeptember 30.
Az Esélyegyenlőségi Fórum lehetőséget biztosít a szülők, illetve a gondviselők részére az
intézmény életébe való bekapcsolódásra, az iskolai esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos
panasztételre. Az intézmény minden szülői, gondviselői panaszt kivizsgál, a panaszt és a vizsgálat
eredményét írásban rögzíti. Tájékoztatja a fenntartót az esélyegyenlőség megsértésével kapcsolatos
minden panasztételről, a panasztételi eljárás lefolytatásába és vizsgálat eredményének
megállapításába a fenntartó képviselőjét és a panasztevő felet bevonja. A panasztételi eljárás
lefolytatásáért és az eljárás eredményéből következő döntések végrehajtásáért az intézmény
vezetője felel. A panasztételi eljárás eredményével szemben a panasztevő ellenvéleményt
fogalmazhat meg, melyet rögzíteni és a döntéshez csatolni kell. A panasztételi eljárás eredményétől
függetlenül a szülő/gondviselő hatósági (Egyenlő Bánásmód Hatósága) eljárást kezdeményezhet,
amelyhez az intézmény a panasztételei eljárás dokumentációját biztosítja.

8. Kötelezettségek és felelősségi körök

A közoktatási intézmény működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi
szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumba,
iránymutatásba beépítésre kerülnek és érvényesülnek az egyenlő bánásmódra és
esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek. Biztosítják az önkormányzati döntéshozók,
tisztségviselők, intézményvezetők felkészítését az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra,
felkészültségük értékelését és folyamatos továbbképzésüket az érintett területeken.
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Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv pontosan megfogalmazza az
esélyegyenlőségi célok elérése érdekében az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket. Az
esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok, az itt meghatározott
körben felelősek.
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv végrehajtásáért az önkormányzat
részéről a polgármester felel.
Feladata és felelőssége:
• Biztosítania kell, hogy a település minden lakója, de főként az oktatási intézmény, a szülők
és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Települési
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv, illetve, hogy az önkormányzat döntéshozói,
tisztségviselői és a településen működő közoktatási intézmény dolgozói ismerjék és
kövessék a benne foglaltakat.
• Biztosítania kell, hogy az önkormányzat, illetve az intézmény vezetői minden ponton
megkapják a szükséges felkészítést és segítséget az intézkedési terv végrehajtásához.
• Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg kell tennie a szükséges lépéseket,
vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni.
• Emellett az Esélyegyenlőségi Fórum javaslatai alapján is intézkedéseket tesz.
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv megvalósításának irányításáért az
önkormányzat részéről jegyző felel, aki egyben az Esélyegyenlőségi Fórumnak is elnöke. Az ő
feladata és felelőssége:
• az intézkedési terv megvalósításának koordinálása (az intézkedési tervben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
• az intézkedési terv végrehajtásának nyomon követése,
• az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása,
• az Esélyegyenlőségi Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a településen működő közoktatási
intézmény vezetője:
• felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi
előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns
légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
• Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési
Tervben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
• Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt az intézkedési terv kijelölt
irányítónak.
• Az intézmény vezetői az intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi
Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak közoktatási intézményével szerződéses viszonyban álló,
számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje az intézkedési tervet, magára
nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a
jövőben bele kell foglalni a szerződésbe.
Az önkormányzat képviselő-testülete biztosítja, hogy a települések minden lakója, de főként az
oktatási intézmény, a szülők és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen
a Közoktatási Esélyegyenlőségi Program, illetve az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
a településen működő közoktatási intézmény dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat.
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Biztosítania kell, hogy az önkormányzat, illetve az intézmény vezetői minden ponton megkapják a
szükséges felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét
sértő esetekben, pedig meg kell tennie a szükséges lépéseket.
A képviselő-testület feladata és felelőssége a program megvalósításának koordinálása (a
programban érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása), a program végrehajtásának
nyomon követése, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása.
A település vezetői, az önkormányzat tisztségviselők, közoktatási intézmény/tagintézmények
vezetői felelősek azért, hogy tudatában legyenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre
vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsák a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó
és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos
ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a Közoktatási Esélyegyenlőségi Programban foglaltakat és
közreműködjenek annak megvalósításában;illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén
hivatalosan jelezzék azt a kijelölt programirányítónak.
Önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézmény vezetői számára feladatul adják, és
ellenőrzik, a közoktatási szerződés megkötése/meghosszabbítása során figyelembe veszik, hogy
vizsgálják meg, és a program elfogadását követően 3 hónapon belül biztosítsák, hogy az
intézményük működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos
egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba
beépüljenek és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
kötelezettségek és a program célkitűzései.

9. Érvényesülés, módosítás
A társult települések a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak
megvalósítását az alábbi módon garantálják.
1. A társulások önkormányzatai vállalják az óvodai és iskolai beiskolázási gyakorlatának,
szakmai pedagógiai programjának felülvizsgálatán túlmenően, hogy a HHH tanulók
koncentrációjának csökkentését célul tűzi ki, és érvényesítik a maximum 25%-os
előírást az újonnan induló csoportok, és évfolyamok esetében.
Határidő: 2012. 10. 31.
Felelős: jegyző, oktatási intézmény vezetője

2. A társulások önkormányzatai elkötelezettek a HH-HHH és SNI gyermekek közoktatási
esélyegyenlősége megteremtése mellett, amely érdekében célul tűzte ki, hogy a HH-HHH
és SNI gyermekek:
- pontos feltérképezésre kerüljenek,
- integrált körülmények közt tanuljanak
- kompetencia méréseik eredményei megközelítsék, elérjék a városi és/vagy országos
átlagot,
- az érettségit adó iskolatípusban való továbbtanulási mutatójuk megközelítse, elérje a
városi és/vagy országos átlagot,
- emeltszintű oktatásban való részvételük nőjön
Határidő: 2013. 10. 31.
Felelős: oktatási intézmény vezetője
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3. A társulások önkormányzatai vállalják, hogy a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervben foglalt célkitűzések és intézkedések megvalósítása érdekében, a
település egyéb stratégiai dokumentumaival a Tervet - mint rendeletek, koncepciók,
határozatok- összhangba hozza.
Határidő: 2012. 12. 31.
Felelős: jegyző
4. Felhívja a fenntartásában lévő intézmény vezetőjét, hogy a munkahelyi esélyegyenlőség
biztosítása érdekében bízzon meg munkatársat az esélyegyenlőségi referensi feladatok
elvégzésével, aki elkészíti az esélyegyenlőségi tervet, betartását folyamatosan figyelemmel
kíséri, elkészíti a helyzetfelmérést (kétévenként), kidolgozza a panasztételi eljárást,
kivizsgálja az esetleges panaszokat.
Határidő: 2012.12.31.
Felelős: oktatási intézmény vezetője
Az önkormányzatok konkrét intézkedéseket tesznek, ha az évenkénti önértékelés során kiderül,
hogy a vállalt célokat nem sikerült teljesíteni; illetve, hogy milyen következményekkel járhat az
intézkedési terv be nem tartása a megvalósításban résztvevőkre nézve. Azt is rögzíteni szükséges,
hogy milyen módon lehetséges az intézkedési terv módosítása és melyek azok az esetek, amikor ezt
szükséges megtenni.
Az intézmények a tanulóinak, vagy törvényes képviselőjének kérésére jelen programot köteles
nyomtatott formában a kérést követő 5 munkanapon belül kiadni. A vélemények, javaslatok
dokumentálásáért az intézmény vezetője felel. A programmal kapcsolatos véleményt szóban is tehet
a tanuló, vagy képviselője, ez esetben, kérésére javaslatát írásba kell foglalni és a javaslattevő
ellenjegyzése után a belső monitoring rendszer részére dokumentálni.
Értékeli és beépíti jelen program ellenőrzése, éves monitoring során szerzett információkat,
tapasztalatokat stratégiai programjaiba, és a következő oktatási időszak vonatkozásában elfogadásra
kerülő közoktatási intézményi esélyegyenlőségi programjába. Az intézmény biztosítja a
pedagógusok felkészítését, felkészültségük értékelését és folyamatos továbbképzésüket különös
tekintettel a hatékony együttnevelés, a szociális és családi problémák azonosítása, valamint a
közoktatási esélyegyenlőség területére.

10.Elfogadás módja, dátum
A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervet a szakmai és társadalmi (lakossági)
vitájának biztosítását követően a képviselő testület megvitatta és elfogadta.
A jelen közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2012. július 19-én hagyta jóvá, a 169/2012.VII..19.) határozatával.
Kelt, Edelény …………………...
Jegyző

Polgármester

P.H.
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A
jelen
közoktatási
esélyegyenlőségi
intézkedési
tervet
Abod
Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………………. hagyta
……………….. számú határozatával.

Község
jóvá, a

Kelt, Abod, ……………………….
Jegyző

Polgármester
P.H.

A
jelen
közoktatási
esélyegyenlőségi
intézkedési
tervet
Balajt
Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………………. hagyta jóvá, a
……………….. számú határozatával.
Kelt, Balajt, ………………………
Jegyző

Polgármester
P.H.

A jelen közoktatási esélyegyenlőségi
Önkormányzatának Képviselő-testülete
……………….. számú határozatával.

intézkedési tervet
……………………….

Damak Község
hagyta jóvá, a

Kelt, Damak, ………………….

Jegyző

Polgármester
P.H.

A jelen közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervet Ládbesenyő Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete ………………………. hagyta jóvá, a
……………….. számú határozatával.
Kelt, Ládbesenyő, ………………….

Jegyző

Polgármester

P.H.
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9./ Napirendi pont tárgya:
Az óvodai és az általános iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás
létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási Megállapodás”-ok módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 182./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta
az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
170/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az óvodai és az általános iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó
társulás létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási
Megállapodás”-ok módosítása
I.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 109/2012. (V.23.)
határozat 1. melléklete szerint módosított - az óvodai feladatokat ellátó
intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési szabályairól szóló
„Társulási Megállapodás” 2012. szeptember 1-jével való módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A Társulási Megállapodás
„Szuhogy” szövegrészt törli.

bevezető

részének

szövegtartalmából

2. A Társulási Megállapodás 2. pont „A társulás tagjainak neve, székhelye”
2.5 pontjában szereplő „Horváth Róbert” szövegrész helyébe „Fedor
Attila” szövegrész lép.
3. A Társulási Megállapodás „6. A társulás célja, tevékenységi köre”
pontjában a
a) „nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás” szövegrész
helyébe a „nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás” szövegrész lép,
b) a „682002” szövegrész helyébe a „680002” szövegrész lép.
4. A Társulási Megállapodás 10. pont „A közös fenntartással kapcsolatos
feladat- és hatáskörök” a) pontjának szövegtartalmából „Szuhogy és”
szövegrészt törli.
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5. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2012.
szeptember 1. napjától hatályos „Társulási Megállapodás”-t a
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
II.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 109/2012. (V.23.)
határozat 2. melléklete szerint módosított - az általános iskolai feladatokat
ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési szabályairól
szóló „Társulási Megállapodás” 2012. szeptember 1-jével való módosítását
az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. A Társulási Megállapodás bevezető részének szövegtartalmából „Szuhogy”
szövegrészt törli.
2. A Társulási Megállapodás 2. pont „A társulás tagjainak neve, székhelye” 2.5
pontjában szereplő „Horváth Róbert” szövegrész helyébe „Fedor Attila”
szövegrész lép.
3. A Társulási Megállapodás „6. A társulás célja, tevékenységi köre” pontjában
a) a „nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)” szövegrész helyébe
„nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (1-4. évfolyam)” szövegrész lép,
b) a „nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános
iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)” szövegrész helyébe
„nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása (5-8. évfolyam)” szövegrész lép,
c) a „nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése”
szövegrész helyébe „nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése”
szövegrész lép,
d) a „nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése” szövegrész helyébe „nemzetiségi tanulók
általános iskolai tanulószobai nevelése” szövegrész lép,
e) a „682002” szövegrész helyébe a „680002” szövegrész lép.
4. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2012.
szeptember 1. napjától hatályos „Társulási Megállapodás”-t a határozat
2. mellékleteként jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

2012. július 31.
polgármester, jegyző

83

1.melléklet a 170./2012.(VII.19.) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és
működési szabályairól
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint2 Damak, Abod, Balajt és
Ládbesenyő Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról
szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 43.§-ában és a helyi
önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8.§ában foglalt rendelkezések szerint, az Ötv. 8.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelező
közoktatási feladataik megvalósítására határozatlan időtartamra oktatási-nevelési
intézmény közös fenntartásában állapodnak meg az alábbi feltételek szerint:
1. 3A társulás:
a)
b)
c)

2.

Neve: Edelény, Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések Közoktatási
Intézményfenntartó Társulása
Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
Működési területe, ellátási körzete: a társult önkormányzatok teljes
közigazgatási területe.

4

A társulás tagjainak neve, székhelye:

2.1 Edelény Város Önkormányzata – gesztor önkormányzat
Címe: 3780. Edelény, István király útja 52.
Képviselője: Molnár Oszkár polgármester
2.2 Damak Község Önkormányzata – társult önkormányzat
Címe: 3780 Damak, Szabadság út 35.
Képviselője: Baranyay Barnabás polgármester
2.3 Abod Község Önkormányzata – társult önkormányzat
Címe: 3753 Abod, Magyar u. 42
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester
2.4 Balajt Község Önkormányzata – társult önkormányzat
Címe: 3780 Balajt, Fő út 55.
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester
2.5 Ládbesenyő Község Önkormányzata – társult önkormányzat
Címe: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.
Képviselője: Fedor Attila 5 polgármester
3.

A társulási megállapodás időtartama: határozatlan időre szóló.

4.

A társulás: nem jogi személy.
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5.

A társulás által ellátandó közös feladat gyakorlása, társulás célja:
a) Óvodai nevelés
minőségének
javítása
az esélyteremtést
erősítő
oktatásszolgáltatás érdekében.
b) Az óvodai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése.
c) A költséghatékony működtetés megvalósítása.
d) A szakmai munka színvonalának javítása.
e) A feladatellátás költséghatékonyságának növelése, az intézmények egy
gyermeklétszámra vetített fajlagos költségeinek csökkentése érdekében.
f) Megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció
kiteljesítése.

6.

6

A társulás célja, tevékenységi köre:
A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján az óvodai nevelés
megvalósítása.
Feladat-ellátás helye szerint az ellátandó alaptevékenysége, alaptevékenységi
szakfeladat, szakfeladat száma:
Edelény, Mátyás király út 1. és 7/a. szám és a Bányász út 2. szám:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:
a) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült), enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság előfordulása
esetén halmozottan fogyatékos,
a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra
vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő
gyermekek ellátása.
851013 Nemzetiségi 7óvodai nevelés, ellátás:
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú gyermekek nevelése
az országos óvodai alapprogrammal összhangban, meghatározva a konkrét
helyi feladatokat és célkitűzéseket, kizárólag magyar nyelven folyó roma
kisebbségi nevelés.
889101 Bölcsődei ellátás
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi ékeztetés
6800028 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7. 9A társulás által fenntartott intézmények:
7.1 A székhely intézmény neve: Mátyás Óvoda és Bölcsőde
7.2 Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király u. 7/a.
7.3 Az intézmény működési területe: Edelény, Damak, Abod, Balajt, Ládbesenyő
települések közigazgatási területe
7.4 Az intézmény típusa: óvoda és bölcsőde.
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8.

10

A társulás vagyona:

A székhely intézmény épületei, leltár szerinti felszerelései és ingóságai Edelény
Város Önkormányzatának a tulajdonában állnak, az intézmény felújítási, fejlesztési
kiadásai Edelény Város Önkormányzatát terhelik, a beszerzett eszközök és
felszerelések Edelény Város Önkormányzatának a tulajdonába kerülnek. Az így
felmerült költségek nem részei a közös költségvetésnek.
9.

11

A társulás költségeinek viselése:

a) A társulás által fenntartott intézmények működésének fedezeteként szolgál a
mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív állami
hozzájárulás, az egyéb kiegészítő hozzájárulások, továbbá az Edelényi
Kistérség Többcélú Társulása által biztosított támogatás.
b) Az intézmények költségvetését a képviselő-testületek egyetértésben, közösen
határozzák meg. A közösen elfogadott költségvetés Edelény Város
Önkormányzata költségvetésének része. Az elfogadott költségvetés
bárminemű módosításához a képviselő-testületek egyetértése szükséges.
10.

A közös fenntartással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
a) A közös fenntartással működtetett intézmények vonatkozásában Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a fenntartással kapcsolatos
feladat- és hatásköröket, illetve Edelény Város mindenkori polgármestere
gyakorolja az intézményvezető vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat.
Az
intézményvezető
kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége
megállapításával,
felmentésével,
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört az Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézmény vezetőjének kinevezése vezetői megbízása, annak visszavonása,
összeférhetetlensége megállapítása, felmentése, fegyelmi büntetés kiszabása
esetén 12 társult települések polgármestereinek előzetes véleményét ki kell kérni.
b) A közös fenntartású intézmény igazgatója évente egy alkalommal köteles a
képviselő-testületeknek az intézmény működéséről beszámolni.

11.

A társuláshoz történő csatlakozás:
a) A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok
részére teszik lehetővé:
aa) elfogadják a társulás céljait,
ab) közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok hatékony és gazdaságos
megvalósításában,
ac) vállalják a költségek- így többletköltségek – viselését,
ad) jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
b) A társuláshoz történő csatlakozáshoz a társulás tagjainak az egyetértése
szükséges.
c) A társult Képviselő-testületek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás kizárólag az
oktatási év kezdeti időpontjával történhet.
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12.

A társulás, tagsági jogviszony megszűnése:
a) Jelen társulási megállapodás – ezzel együtt a társulás – megszűnik:
aa) a társulásban résztvevő képviselő-testületek közös megegyezésével,
ab) amennyiben a tagok száma felmondás következtében egyre csökken,
ac) a bíróságjogerős döntése alapján.
b) A társulási megállapodást felmondani csak az oktatási év végével lehet. A
felmondást a tag legalább 3 hónappal korábban, írásban köteles közölni a
társulás többi tagjával.
c) Nevelési év közben történő felmondás kizárólag valamennyi társult képviselőtestület minősített többséggel hozott, a felmondáshoz történő hozzájárulást
tartalmazó döntése esetén válik érvényessé.
d) A társulás megszűnése esetén a felek a megszűnés évére vonatkozó
zárszámadás elfogadását követő hónap 30-ig kötelesek egymással elszámolni.

13.

A társulás ellenőrzésének rendje:
a) A társulás működésének ellenőrzésére a társult önkormányzatok képviselőtestületei jogosultak.
b) A társult önkormányzatok polgármestereit tanácskozási joggal minden olyan
ülésre meg kell hívni, amelyen a közösen fenntartott intézménnyel kapcsolatos
napirendet tárgyal a Képviselő-testület.
c) A jelen megállapodásban nem szabályozott, a közösen fenntartott
intézményekre vonatkozó feladat- és hatásköröket Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Edelény Város Polgármestere
gyakorolja.

14.

Egyéb megállapodás:
A társult Képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodás
végrehajtása, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket
tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A bíróságon kereset indítási
lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.
A Társulási Megállapodást a Képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek,
mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt helybenhagyólag, saját
kezűleg aláírták.
A megállapodás hatálybalépésnek napja: 2011. szeptember 1.
A megállapodás aláírásával egyidejűleg a 2008. szeptember 1-ei hatállyal kötött
óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési
szabályairól szóló társulási megállapodás hatályát veszti.
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15. A megállapodás módosítása 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

E d e l é n y, 2012. július 19.

Vártás József
jegyző
13

Molnár Oszkár
polgármester
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Kelt: Edelény, ………………….

Gesztor település - Edelény –
polgármestere:

PH.

Kelt: Damak, …….…………..

Molnár Oszkár

Társult település – Damak –
polgármestere:

PH.

Baranyay Barnabás

Társult település – Abod –
polgármestere:
Kelt: Abod, ..………………..

PH.
Restyánszki Gábor

Kelt: Balajt, ……….………..

Társult település – Balajt –
polgármestere:

PH.

Szabó Zoltán

Társult település – Ládbesenyő –
polgármestere:

Kelt: Ládbesenyő, …..……………

PH.

Fedor Attila
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Z á r a d é k:
Az óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és működési
szabályairól szóló, módosított és egységes szerkezetbe foglalt „Társulási Megállapodás”-t
a társult települési önkormányzatok Képviselő-testületei az alábbi határozattal
jóváhagyták:

Edelény Város Önkormányzata 109/2012. (V.23.) és a 170/2012. (VII.19.) határozatával.
Abod Község Önkormányzata 35/2012. (V. 29.) és a ……… /2012. (…….) határozatával.
Balajt Község Önkormányzata 62/2012. (V. 30.) és a ……… /2012. (…….) határozatával.
Damak Község Önkormányzata 22/2012. (V. 31.) és a ……… /2012. (…….) határozatával.
Ládbesenyő Község Önkormányzata 55/2012. (V. 31.) és a ……… /2012. (…….)
határozatával.

E d e l é n y, 2012. július 19.
Vártás József
jegyző
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2. melléklet a 170/2012.(VII.19.) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
általános iskolai oktatási és nevelési feladatokat ellátó intézményfenntartó
társulás létrehozásáról és működési szabályairól
(Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint14 Damak, Abod,
Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzatának Képviselő-testületei a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.)
43.§-ában és a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.
évi CXXXV. törvény 8.§-ában foglalt rendelkezések szerint, az Ötv. 8.§ (4)
bekezdésében meghatározott kötelező közoktatási feladataik megvalósítására
határozatlan időtartamra oktatási-nevelési intézmény közös fenntartásában
állapodnak meg az alábbi feltételek szerint:
1.

15

A társulás:

a)
b)
c)

2.

Neve: Edelény, Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések
Közoktatási Intézményfenntartó Társulása
Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
Működési területe, ellátási körzete: a társult önkormányzatok teljes
közigazgatási területe.

16

A társulás tagjainak neve, székhelye:

2.1 Edelény Város Önkormányzata – gesztor önkormányzat
Címe: 3780. Edelény, István király útja 52.
Képviselője: Molnár Oszkár polgármester
2.2 Damak Község Önkormányzata – társult önkormányzat
Címe: 3780 Damak, Szabadság út 35.
Képviselője: Baranyay Barnabás polgármester
2.3 Abod Község Önkormányzata – társult önkormányzat
Címe: 3753 Abod, Magyar u. 42
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester
2.4 Balajt Község Önkormányzata – társult önkormányzat
Címe: 3780 Balajt, Fő út 55.
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester
2.5 Ládbesenyő Község Önkormányzata – társult önkormányzat
Címe: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.
Képviselője: Fedor Attila17 polgármester
14
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3.

A társulási megállapodás időtartama: határozatlan időre szóló.

4.

A társulás: nem jogi személy.

5.

A társulás által ellátandó közös feladat gyakorlása, a társulás célja:
a) az alapfokú nevelés-oktatás minőségének javítása az esélyteremtést
erősítő oktatásszolgáltatás érdekében,
b) az iskolai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése,
c) a költség-hatékony működtetés megvalósítása,
d) A szakmai munka színvonalának javítása, a szakos ellátottság
kiteljesítése az iskolai feladatok ellátása tekintetében,
e) a feladatellátás költséghatékonyságának növelése, az intézmények egy
gyermek/tanulólétszámra vetített fajlagos költségeinek csökkentése
érdekében,
f) megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció
kiteljesítése.

6.

18

A társulás tevékenységi köre:
A társult települési önkormányzatok közigazgatási, ellátási területén a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározottak alapján az
általános iskolai oktatás-nevelés megvalósítása, így különösen:
852000
852011
852012
852013
852021
852022
852023
852024
855911
855912
855913
855914
855915
855916

Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évf)
Nemzetiségi19 tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Nemzetiségi20 tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
Nemzetiségi21 tanulók napközi otthoni nevelése
Általános iskolai tanulószobai nevelés
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
Nemzetiségi22 tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
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855937
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
561000
Éttermi, mozgó vendéglátás
562100
Rendezvényi étkeztetés
562913
Iskolai intézményi étkeztetés
562917
Munkahelyi ékeztetés
68000223
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
910121
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123
Könyvtári szolgáltatások
931204
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
E feladatokhoz kapcsolódó költségeknek az önkormányzat költségvetésében
szerepelnie kell.
7.
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A társulás által fenntartott intézmények:

a) A székhely intézmény neve: Borsodi Általános Iskola
b) Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 150.
c) Az intézmény működési területe: a társult önkormányzatok teljes
közigazgatási területe.
Az intézmény típusa: általános iskola.
8.
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A társulás vagyona:

A székhely intézmény épületei, leltár szerinti felszerelései és ingóságai
Edelény Város Önkormányzatának a tulajdonában állnak, az intézmény
felújítási, fejlesztési kiadásai Edelény Város Önkormányzatát terhelik, a
beszerzett eszközök és felszerelések Edelény Város Önkormányzatának a
tulajdonába kerülnek. Az így felmerült költségek nem részei a közös
költségvetésnek.
9.
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A társulás költségeinek viselése:

a) A társulás által fenntartott intézmények működésének fedezeteként szolgál
a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott normatív
állami hozzájárulás, az egyéb kiegészítő hozzájárulások, továbbá az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított támogatás.
b) Az intézmények költségvetését a képviselő-testületek egyetértésben,
közösen határozzák meg. A közösen elfogadott költségvetés Edelény Város
Önkormányzata költségvetésének része. Az elfogadott költségvetés
bárminemű módosításához a képviselő-testületek egyetértése szükséges.
c) Abod, Balajt, Ládbesenyő, Damak önkormányzatok az alap- és kiegészítő
normatíván felül egyéb összeggel nem járulnak hozzá az intézményfenntartáshoz.
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10. A közös fenntartással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:
a) A közös fenntartással működtetett intézmények vonatkozásában Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a fenntartással
kapcsolatos feladat- és hatásköröket, illetve Edelény Város mindenkori
polgármestere gyakorolja az intézményvezető vonatkozásában az egyéb
munkáltatói jogokat.
Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével,
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézmény vezetőjének kinevezése, vezetői megbízása, annak
visszavonása, összeférhetetlensége megállapítása, felmentése, fegyelmi
büntetés kiszabása esetén a társult települések polgármestereinek
előzetes véleményét ki kell kérni.
b) Az intézmény-fenntartó társulás munkájáról a székhely önkormányzat
polgármestere, a közös fenntartású intézmény igazgatója évente egy
alkalommal köteles a képviselő-testületeknek az intézmény működéséről
beszámolni.
11. A társuláshoz történő csatlakozás:
a) A társult képviselő-testületek a csatlakozást kizárólag azon
önkormányzatok részére teszik lehetővé, akik:
aa) elfogadják a társulás céljait,
ab) közreműködnek a közoktatási kötelező feladatok hatékony és
gazdaságos megvalósításában,
ac) vállalják a költségek- így többletköltségek – viselését,
ad)jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek
ismerik el.
b) A társuláshoz történő csatlakozáshoz a társulás tagjainak az egyetértése
szükséges.
c) A társult képviselő-testületek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 102. § (2) bekezdése értelmében kikötik, hogy a csatlakozás
kizárólag az oktatási év kezdeti időpontjával történhet.
12. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése:
a) Jelen társulási megállapodás – ezzel együtt a társulás – megszűnik:
aa) a társulásban résztvevő képviselő-testületek közös megegyezésével,
ab) amennyiben a tagok száma felmondás következtében egyre
csökken,
ac) a bíróságjogerős döntése alapján.
b) A társulási megállapodást felmondani csak az oktatási év végével lehet. A
felmondást a tag legalább 3 hónappal korábban, írásban köteles közölni a
társulás többi tagjával.
Amennyiben a felmondás érint intézményi átszervezést, a felmondásra a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102.§ (11) bekezdésében
foglaltakat kell alkalmazni.
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c) Oktatási év közben történő felmondás kizárólag a társult képviselőtestületek minősített többséggel hozott, a felmondáshoz történő
hozzájárulást tartalmazó döntése esetén válik érvényessé.
d) A társulás megszűnése esetén a felek a megszűnés évére vonatkozó
zárszámadás elfogadását követő hónap 30-ig kötelesek egymással
elszámolni.
13. A társulás ellenőrzésének rendje:
a) A társulás működésének ellenőrzésére a társult önkormányzatok
képviselő-testületei jogosultak.
b) A társult önkormányzatok polgármestereit tanácskozási joggal minden
olyan ülésre meg kell hívni, amelyen a közösen fenntartott intézménnyel
kapcsolatos napirendet tárgyal a Képviselő-testület.
c) A jelen megállapodásban nem szabályozott, a közösen fenntartott
intézményekre vonatkozó feladat- és hatásköröket Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete és Edelény Város Polgármestere
gyakorolja.
14. Egyéb megállapodás:
A társult Képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodás
végrehajtása, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás
kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. A bíróságon
kereset indítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén
élnek.
A Társulási Megállapodást a Képviselő-testületek nevében eljáró
polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt
helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.
A megállapodás hatálybalépésnek napja: 2011. szeptember 1.
A megállapodás aláírásával egyidejűleg a 2008. szeptember 1. napi hatállyal
kötött iskolai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás létrehozásáról és
működési szabályairól szóló társulási megállapodás hatályát veszti.
27

15. A megállapodás módosítása 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

E d e l é n y, 2012. július 19.

Vártás József
jegyző

27

Molnár Oszkár
polgármester
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Gesztor település - Edelény –
polgármestere:

Kelt: Edelény, ………………….

PH.

Molnár Oszkár

Társult település – Damak –
polgármestere:

Kelt: Damak, …….…………..

PH.

Baranyay Barnabás

Társult település – Abod –
polgármestere:

Kelt: Abod, ..………………..

PH.
Restyánszki Gábor

Kelt: Balajt, ……….………..

Társult település – Balajt –
polgármestere:

PH.

Szabó Zoltán

Kelt: Ládbesenyő, …..……………
Társult település – Ládbesenyő –
polgármestere:

PH.

Fedor Attila
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Záradék
Az általános iskolai oktatási és nevelési feladatokat ellátó intézményfenntartó
társulás létrehozásáról és működési szabályairól szóló „Társulási Megállapodás”-t a
társult települési önkormányzatok Képviselő-testületei az alábbi határozattal
jóváhagyták:
Edelény Város Önkormányzata 109/2012. (V.23.) és a 170/2012. (VII.19.)
határozatával.
Abod Község Önkormányzata 35/2012. (V. 29.) és a ……… /2012. (…….)
határozatával.
Balajt Község Önkormányzata 62/2012. (V. 30.) és a ……… /2012. (…….)
határozatával.
Damak Község Önkormányzata 22/2012. (V. 31.) és a ……… /2012. (…….)
határozatával.
Ládbesenyő Község Önkormányzata 55/2012. (V. 31.) és a ……… /2012. (…….)
határozatával.

E d e l é n y, 2012. július 19.
Vártás József
jegyző
10./ Napirendi pont tárgya:
Intézményi „Alapító Okiratok” módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 183./ 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:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
171/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Intézményi „Alapító Okiratok” módosítása
I.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás Óvoda és
Bölcsőde - 112/2012. (V.23.) és a 134/2012. (V.31.) határozatával
jóváhagyott – alapító okiratának 2012. szeptember 1. napjával történő
módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
1. Az Alapító Okirat bevezető része szövegben „az államháztartás
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész
helyébe „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
2. Az Alapító Okirat 12. pontjában a
a) „nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás” szövegrész
helyébe „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás” szövegrész lép,
b) a „682002” szövegrész helyébe „680002” szövegrész lép.
3. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.
szeptember 1. napjától hatályos „Alapító Okirat”-ot a határozat 1.
mellékleteként jóváhagyja.
II.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda 112/2012. (V.23.) határozatával jóváhagyott – alapító okiratának törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés napjával hatályba lépő módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:
1. Az Alapító Okirat bevezető része szövegben „az államháztartás
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész
helyébe „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
2. Az Alapító Okirat 12. pontjában a
a) „nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás” szövegrész
helyébe „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás” szövegrész lép,
b) a „682002” szövegrész helyébe „680002” szövegrész lép.
3. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával hatályba lépő
„Alapító Okirat”-ot a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.
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III.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Általános
Iskola - 112/2012. (V.23.) határozatával módosított – alapító okiratának
2012. szeptember 1. napjával történő módosítását az alábbiak szerint
jóváhagyja:
1. Az Alapító Okirat bevezető része szövegben „az államháztartás
működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész
helyébe „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
2. Az Alapító Okirat 13. pontjában
a)

a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk.
nevelése, oktatása (1-4.évf)” szövegrész helyébe „Nemzetiségi
tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)” szövegrész lép,

b)

a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendsz. ált.
isk. nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)” szövegrész helyébe
„Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)” szövegrész lép,

c)

a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni
nevelése” szövegrész helyébe „Nemzetiségi tanulók napközi
otthoni nevelése” szövegrész lép,

d)

a „Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése” szövegrész helyébe „Nemzetiségi
tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése” szövegrész
lép,

e)

a „682002” szövegrész helyébe a „680002” szövegrész lép.

3. Az Alapító Okirat 20. pontjában a „óvoda” szövegrész helyébe
„intézmény a” szöveg lép.
4. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.
szeptember 1. napjától hatályos „Alapító Okirat”-ot a határozat 3.
mellékleteként jóváhagyja.
IV.
Képviselő-testület elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
„Alapító Okirat”-ok eredeti aláírásokkal ellátott példányainak Magyar
Államkincstár részére történő megküldését és az intézmények részére
történő kiadását.
Határidő:
Felelős:

2012. július 31.
polgármester, jegyző
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1. melléklet a 171/2012. (VII.19.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.
1.

Az intézmény neve, székhelye: Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Az intézmény székhelye:

3780 Edelény, Mátyás király utca 7/a.

Az intézmény telephelyei:

3780 Edelény, Mátyás király utca 1.
3780 Edelény, Bányász út 2.

2.

Az intézmény OM azonosítója:

201565

3.

Az intézmény törzsszáma:

793401

4.

Az intézményt alapító szerv neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

5.

Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási intézmény és Napközi-otthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út
34.)

6.

Az intézmény fenntartójának neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
Damak Község Önkormányzata
3780 Damak, Szabadság út 35.
Abod Község Önkormányzata
3753 Abod, Magyar út 42.
Balajt Község Önkormányzata
3780 Balajt, Fő út 55.
Ládbesenyő Község Önkormányzata
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.

7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
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8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
óvodai nevelés (közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)
bekezdése) és
bölcsődei gondozás és nevelés (a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény)
9. Az intézmény típusa:
Óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, bölcsődei ellátást biztosító
többcélú közös igazgatású intézmény
10. Tagozat megnevezése:
Nem rendelkezik tagozattal
11. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám:

234 fő

a/ óvoda:
Edelény, Mátyás király7/a,. Mátyás király 1. Bányász 2.:
208 fő
b/ bölcsőde
Edelény, Mátyás király utca 7/a .:
26 fő
12. Alaptevékenysége, alaptevékenységi szakfeladat, szakfeladat száma:
államháztartási szakágazati besorolás: 851020 óvodai nevelés
a.)Edelény, Mátyás király 7/a, valamint a Mátyás király 1. és Bányász 2.
szám alatti telephelyen :
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:
a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült),
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás:
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú
gyermekek
nevelése
az
országos
óvodai
alapprogrammal összhangban, meghatározva a konkrét
helyi feladatokat és célkitűzéseket, kizárólag magyar
nyelven folyó roma kisebbségi nevelés.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi ékeztetés
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szabad kapacitás kihasználása:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
b) Edelény, Mátyás király 7/a szám alatti telephelyen:
889101 Bölcsődei ellátás

13. Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
14. Működési körzete:
a) Edelény, Mátyás király 7/a, Mátyás király 1. és Bányász 2. szám alatti
telephely esetében:
Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe,
valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák:
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Verespart út, Bihari János út,
Rózsavölgyi Márk út, Cseres út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út,
Dankó Pista út, Hársfa út, Herman Ottó utca, Korányi Sándor út, Kővágó út,
Menner Adolf út, Nyár út, Rajk László út, Rákóczi Ferenc út, Rozsnyói út,
Semmelweis Ignác út, Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tóth Árpád
út, Újtemplom út, Újvilág út, Antal György út, Hősök tere, Borsodi út a Bódva
hídig, Móra Ferenc út, Fűzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út, Katona József
út, Arany János út, Szemere Bertalan út, Petőfi Sándor út, Póts András út,
Lévay József út, Palóczy László út, Patak út, Pást utca, Szent Erzsébet út,
Tormás út, Deák Ferenc út, István király útja, Mátyás király út, Belvárosi út,
Fenyősor út, Szent Márton út.
b) bölcsőde esetében: Edelény Város közigazgatási területe.
Szabad kapacitása esetén fogadja más településen
lakóhellyel rendelkező gyermekeket is.
15. Gazdálkodási besorolás:
költségvetési
szerv,
amely
kötelezettségvállalási,
Önállóan
működő
utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik.
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Borsodi Általános Iskola
(Edelény, Borsodi út 150.) látja el.
16. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka
Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (pl.:
megbízási jogviszony) az irányadó.
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17. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény
Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos
hatáskört Edelény Város önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
Az
intézményvezető
kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi
büntetés kiszabásával kapcsolatos döntés meghozatala előtt a társult települések
polgármestereinek véleményét ki kell kérni.
18. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy.
19. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az
Edelény, Mátyás király utca 7/a, Mátyás király utca 1., Bányász út 2.
óvodaépületet.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat a
nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
20. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos jogszabályok
és önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan rendelkezik a
használatba adott vagyonnal.
21. Záró rendelkezések:
Jelen alapító okirat 2012. szeptember 1. napjával lép hatályba.
E d e l é n y, 2012. július 19.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátyás Óvoda és
Bölcsőde „Alapító Okirat”-át a 171/2012. (VII.19.) határozattal jóváhagyta.
Edelény, 2012. július 19.

Vártás József
jegyző
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2. melléklet a 171/2012. (VII.19.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.
1.

Az intézmény neve:

Nefelejcs Óvoda

Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Miklós Gy. út 3.
2.

Az intézmény OM azonosítója:

201567

3.

Az intézmény törzsszáma:

793368

4.

Az intézményt alapító szerv neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

5.

Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási intézmény és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út
34.)

6.

Az intézmény fenntartójának neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

7.

Az intézmény irányító szerv neve, székhelye:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

8.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
óvodai nevelés /közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. § (1)
bekezdése/

9.

Az intézmény típusa:
óvoda /1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontja/

10.

Tagozat megnevezése:
Nem rendelkezik tagozattal

11.

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám

12.

Alaptevékenysége, alaptevékenységi szakfeladat, szakfeladat száma:

:

162 fő

államháztartási szakágazati besorolása: 851020 óvodai nevelés
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851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása:
a.) testi (mozgássérült), érzékszervi (látás, hallássérült),
enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.
851013 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás:
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó óvodáskorú
gyermekek
nevelése
az
országos
óvodai
alapprogrammal összhangban, meghatározva a konkrét
helyi feladatokat és célkitűzéseket, kizárólag magyar
nyelven folyó roma kisebbségi nevelés.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi ékeztetés
szabad kapacitás kihasználása:
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
13.

Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.

14.

Működési körzete:
Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák:
Finkei út, Erkel Ferenc út, Vörösmarty Mihály út, Madách Imre út, Jókai Mór út,
Bartók Béla út, Kölcsey Ferenc út, Gábor Áron út, Bem József út, Klapka
György út, Bocskai István út, Árpád út, Borsodi út a Bódva hídtól az út végéig,
József Attila út, Eötvös Lóránd út, Ady Endre út, Tomori Pál út, Vizsolyi út,
Mező út, Szabadság út, Kossuth Lajos út, Alkotmány út, Ifjúság út, Barátság
út, Béke út, Dózsa György út., Csalogány út, Déryné út, Borsvezér út, Váralja
út, Akác út, Gyöngyvirág út, Juhász Gyula út, Kandó Kálmán út, Malomszög
út, Mester út, Miklós Gyula út, Móricz Zsigmond út, Muskátli út, Rozmaring,
Tompa Mihály út, Virág út, Hóvirág utca, Jázmin utca, Liliom utca, Nefelejcs
utca.

15.

Gazdálkodási besorolás:
Önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási,
utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik.
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a Borsodi Általános
Iskola (Edelény, Borsodi út 150.) látja el.
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16.

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény
(pl.: megbízási jogviszony) az irányadó.

17.

Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat
Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető
kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés
kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja.

18.

Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy.

19.

A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az
Edelény, Miklós Gy. út 3. szám alatti óvodaépületet.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az óvodában leltár szerint
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat
a nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja.

20.

A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos
jogszabályok és önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan
rendelkezik a használatba adott vagyonnal.

21.

Záró rendelkezések:
Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzés napjával lép hatályba.

E d e l é n y, 2012. július 19.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nefelejcs Óvoda „Alapító
Okirat”-át 171/2012. (VII.19.) határozattal j ó v á h a g y t a.
Edelény, 2012. július 19.

Vártás József
jegyző
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3. melléklet a 171/2012. (VII.19.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.
1.

Az intézmény neve:

Borsodi Általános Iskola

Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 150.
Az intézmény telephelye: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. – konyha
3780 Edelény, István király útja 52. – gazdasági
csoport
2.

Az intézmény OM azonosítója:

201563

3.

Az intézmény törzsszáma:

793357

4.

Az intézményt alapító szerv neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

5.

Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
intézmény és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út 34.)

6.

Az intézmény fenntartójának neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
Damak Község Önkormányzata
3780 Damak, Szabadság út 35.
Abod Község Önkormányzata
3753 Abod, Magyar út 42.
Balajt Község Önkormányzata
3780 Balajt, Fő út 5.
Ládbesenyő Község Önkormányzata
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.

7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
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8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
általános iskolai oktatás /közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §
(1) bekezdése/
9. Az intézmény típusa:
általános iskola /1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja/
10. Évfolyamok száma:
8 évfolyam
11. Tagozat megnevezése:
Nem rendelkezik tagozattal
12. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám :

300 fő

13. Alaptevékenysége:
államháztartási szakágazati besorolása: 852010 alapfokú oktatás
- Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek
keretében a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség
megszerzésére, a továbbtanulásra
- A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás,
konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.ben meghatározott időkeretben
- A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás
biztosítása
- Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő tanulók oktatása integráltan, a
többi tanulóval együtt
- Képesség-kibontakoztató felkészítés
- Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás
- Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerű
nevelés-oktatás
- Bejáró tanulók ellátása
Alaptevékenységi szakfeladat, szakfeladat száma:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
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852012 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4.évf)
852013 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
(1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.
évfolyam)
852022 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)
852023 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése,
oktatása
(5-8. évfolyam)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
855916 Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi ékeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
szabad kapacitás kihasználása:
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
14. Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
15. Működési körzete:
a) Edelény, Borsodi út 150. szám alatti telephely esetében:
Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe,
valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák:
Borsodi út a József Attila úttól a végéig, József Attila út páros oldala, Eötvös
Lóránd út, Ady Endre út, Tomori Pál út, Vizsolyi út, Mező út, Ifjúság út,
Barátság út, Béke út, Dózsa György út, Csalogány út, Déryné út, Borsvezér út,
Váralja út, Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Bihari János út, Rózsavölgyi
Márk út, Cseres út, Móra Ferenc út, Fűzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út,
Katona József út, Arany János út, Szemere Bertalan út, Petőfi Sándor út, Póts
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András út, Lévay József a Tormás úttól a Móra Ferenc utcáig, az Antal György
út a Tormás úttól a Szentpéteri útig, Finkei út, Erkel Ferenc út, Vörösmarty
Mihály út, Madách Imre út, Jókai Mór út, Bartók Béla út, Kölcsey Ferenc út,
Gábor Áron út, Bem József út, Klapka György út, Bocskai István út, Árpád út,
Alkotmány út, Kossuth Lajos út, Markovics tanya, Szabadság út, Szent Márton
út.
Az intézmény kötelezően felveszi az egyház által Edelény, Borsodi út 36/b
székhelyen fenntartott általános iskola működési körzetében lakhellyel
rendelkező azon tanulókat, akik nem kívánnak vallásilag elkötelezett iskolába
járni.
16. Gazdálkodási besorolás:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
17.

A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény
(pl.: megbízási jogviszony) az irányadó.

18. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat
Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető
kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés
kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével,
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos döntés meghozatala előtt a társult
települések polgármestereinek véleményét ki kell kérni.
19. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy.
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az
Edelény, Borsodi út 150. iskolaépületet és Borsodi út 36/b. szám alatt lévő
konyha épületrészt.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az intézmény a rendelkezésére álló
vagyontárgyakat a nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
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21. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos
jogszabályok és önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan
rendelkezik a használatba adott vagyonnal.
22. Záró rendelkezések:
Jelen alapító okirat a 2012. szeptember 1. napjával lép hatályba.
E d e l é n y, 2012. július 19.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi Általános Iskola
„Alapító Okirat”-át 171/2012. (VII.19.) határozattal j ó v á h a g y t a.
Edelény, 2012. július 19.
Vártás József
jegyző
11./ Napirendi pont tárgya:
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 184./ 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
172/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Szociális Szolgáltató
módosításáról

Központ

Alapító

Okiratának

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális
Szolgáltató Központ - 142/2012. (VI.20.) határozatával jóváhagyott alapító
okiratának törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával hatályba
lépő módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja:
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1. Az Alapító Okirat bevezető része szövegben „az államháztartás
működési rendjéről szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész
helyébe „az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
2. Az Alapító Okirat
a)

4. pontja átszámozásra kerül 5. pontra,

b)

5. pontja átszámozásra kerül 6. pontra,

c)

6. pontja átszámozásra kerül 7. pontra,

d)

7. pontja átszámozásra kerül 8. pontra,

e)

7.1 pontja átszámozásra kerül 8.1 pontra,

f)

7.2 pontja átszámozásra kerül 8.2 pontra,

g)

7.3 pontja átszámozásra kerül 8.3 pontra,

h)

8. pontja átszámozásra kerül 9. pontra,

i)

9. pontja átszámozásra kerül 10. pontra,

j)

10. pontja átszámozásra kerül 11. pontra,

k)

11. pontja átszámozásra kerül 12. pontra,

l)

12. pontja átszámozásra kerül 13. pontra,

m)

13. pontja átszámozásra kerül 14. pontra.

3. Az Alapító Okirat 3. pontja után az alábbi 4. pont kerül:
„4. Az intézmény fenntartójának neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
Damak Község Önkormányzata
3780 Damak, Szabadság út 35.
Komjáti Község Önkormányzata
3765 Komjáti, Petőfi u. 13.
Tornaszentadnrás Község Önkormányzata
3765 Tornaszentandrás, Hunyagi J. u. 4.
Hangács Község Önkormányzata
3795 Hangács, Szabadság u. 21.
Tomor Község Önkormányzata
3787 Tomor, Kossuth L. u. 75.
Hegymeg Község Önkormányzata
3786 Hegymeg Petőfi S. u. 18.
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Abod Község Önkormányzata
3753 Abod, Magyar út 42.
Balajt Község Önkormányzata
3780 Balajt, Fő út 55.
Ládbesenyő Község Önkormányzata
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.
Lak Község Önkormányzata
3786 Lak, Kossuth út 18.
Irota Község Önkormányzata
3786 Irota, Petőfi S. út 66.
Szakácsi Község Önkormányzata
3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2.”
4. Az Alapító Okirat 8. Alaptevékenysége pontja és 8.1 pontja közé az
alábbi szöveg kerül:
„államháztartási szakágazati besorolása:
873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása”
5. Az Alapító Okirat 8.2. pontjában
- a „494100” szövegrész helyébe „494000” szövegrész lép,
- „önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai”
szövegrész
helyébe
„önkormányzatok
elszámolásai a költségvetési szerveikkel” szövegrész lép.
6. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával hatályba lépő
„Alapító Okirat”-ot a határozat mellékleteként jóváhagyja.
7. Képviselő-testület elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt „Alapító Okirat” eredeti aláírásokkal ellátott példányának Magyar
Államkincstár részére történő megküldését és az intézmény részére
történő kiadását.
Határidő:
Felelős:

2012. július 31.
polgármester, jegyző
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Melléklet a 172/2012.(VII.19.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
(Módosításokkal egységes szerkezetben)
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a
Szociális Szolgáltató Központ részére a következők szerint adja ki:
1.

Az intézmény neve, székhelye: Szociális Szolgáltató Központ
3783 Edelény, Árpád út 29
Telephelyei: 3780 Edelény, István király útja 58.
3780 Edelény, István király útja 65.

2.

Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Időskorúak bentlakásos ellátása
Szociális és gyermekjóléti ellátás, valamint otthoni szakápolás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

3.

Az intézmény alapítója: B-A-Z. Megyei Tanács
Alapítás éve: 1968

4.

Az intézmény fenntartójának neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
Damak Község Önkormányzata
3780 Damak, Szabadság út 35.
Komjáti Község Önkormányzata
3765 Komjáti, Petőfi u. 13.
Tornaszentadnrás Község Önkormányzata
3765 Tornaszentandrás, Hunyagi J. u. 4.
Hangács Község Önkormányzata
3795 Hangács, Szabadság u. 21.
Tomor Község Önkormányzata
3787 Tomor, Kossuth L. u. 75.
Hegymeg Község Önkormányzata
3786 Hegymeg Petőfi S. u. 18.
Abod Község Önkormányzata
3753 Abod, Magyar ú
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Balajt Község Önkormányzata
3780 Balajt, Fő út 55.
Ládbesenyő Község Önkormányzata
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.
Lak Község Önkormányzata
3786 Lak, Kossuth út 18.
Irota Község Önkormányzata
3786 Irota, Petőfi S. út 66.
Szakácsi Község Önkormányzata
3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2.
1.

Irányító szerv neve és székhelye: Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

6.

Az intézmény működési köre:
-

Idősek otthona: Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe
Idősek nappali ellátása: Edelény város közigazgatási területe
Védőnői szolgálat: Edelény, Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő

Intézményfenntartói Társulási Megállapodás 1./ pontjában foglaltak
szerint:
- Házi segítségnyújtás:
•
Edelény,
•
Damak,
•
Komjáti,
•
Tornaszentandrás,
•
Hangács,
•
Abod,
•
Balajt és
•
Ládbesenyő
•
Irota
•
Lak
•
Szakácsi
közigazgatási területe.
-

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
•
Edelény,
•
Damak,
•
Komjáti,
•
Tornaszentandrás,
•
Hangács,
•
Tomor,
•
Hegymeg,
•
Abod,
•
Balajt,
•
Ládbesenyő,
114

Lak,
Irota és
•
Szakácsi
közigazgatási területe.
•
•

-

Szociális étkeztetés: Edelény város közigazgatási területe.

-

Családsegítés:
•
Edelény,
•
Damak,
•
Komjáti,
•
Tornaszentandrás,
•
Hangács,
•
Tomor,
•
Hegymeg,
•
Abod,
•
Balajt,
•
Ládbesenyő,
•
Lak,
•
Irota és
•
Szakácsi
közigazgatási területe.

-

Gyermekjóléti szolgáltatás:
•
Edelény,
•
Damak,
•
Komjáti,
•
Tornaszentandrás,
•
Abod,
•
Balajt,
•
Ládbesenyő,
•
Irota és
•
Szakácsi
közigazgatási területe.

7. Gazdálkodási besorolás:
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv. Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 350394
4. Alaptevékenység:
államháztartási szakágazati besorolása:
873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8.1 Alaptevékenység:
a) Étkeztetés:
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a
szociálisan rászorult személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a legalább napi
egyszeri meleg étkezést, különösen koruk, egészségi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt.
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b) Házi segítségnyújtás:
A házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó az ellátott részére
saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi
állapotának megfelelő segítséget nyújt. Az ellátás kapcsán figyelembe veszi
az ellátást igénylő képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit,
valamint a szolgálat lehetőségeit.
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:
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.
d) Családsegítő szolgálat:
A családsegítő szolgálat célja az egyének, családok, csoportok, helyi
közösségek részére általános szociális és mentálhigiénés ellátás nyújtása,
szociális, pszichés és egyéb életvezetési zavarok elhárításában segítés.
e) Idősek nappali ellátása:
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik
életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek napközbeni ellátására, gondozására szolgál.
f) Idősek otthona:
Az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel
rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő,
a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Továbbá ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint az idősek
otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt
önmagáról gondoskodni nem képes, a napi 4 órát meghaladó gondozási
szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú,
ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható
g) Gyermekjóléti szolgálat:
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi,
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és a családban történő
nevelés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból
történő kiemelésének megelőzéséhez.
h) Otthoni szakápolás:
A beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa rendelésére,
szakképzett ápoló által végzett tevékenység.
Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre
szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön.
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i) Család és nővédelmi egészségügyi gondozás:
A gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya
fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi
ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló
módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez
szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel,
illetve a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok.
8.2 Alaptevékenység (szakfeladat száma, megnevezése):
493909
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
494000
Közúti áruszállítás
562917
Munkahelyi étkeztetés
841403
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
869020
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
873011
Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
- alapszintű ellátás:
126 fő
873013
Demens betegek bentlakásos ellátása
889921
Szociális étkeztetés
889922
Házi segítségnyújtás
889923
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924
Családsegítés
A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az
intézményfenntartó társulási megállapodás és az intézmény
szakmai programja határozza meg.
881011
Idősek nappali ellátása
Férőhely: 25 fő
889201
Gyermekjóléti szolgáltatás
A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az
intézményfenntartó társulási megállapodás és az intézmény
szakmai programja határozza meg.
869041
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
890441
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
960100
Textil, szőrme mosása, tisztítása
8.3 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
9.

A feladatellátását szolgáló ingatlan vagyon:
Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2005. (VI.30.) számú
rendelete szerint az intézmény ingyenes használatába adja az Edelény, Árpád
u. 29. szám alatt és az Edelény, István király útja 58 és Edelény, István király
útja 65 szám alatt lévő szociális elhelyezést szolgáló ingatlant.

10.

A használatba adott ingatlan vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos
jogszabályok és önkormányzati rendeletben foglaltak szerint önállóan
rendelkezik a használatba adott vagyonnal.
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A vagyonnal való rendelkezés
rendeltetésszerű működését.

nem

veszélyeztetheti

az

intézmény

11.

Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban
előírt időtartamra.

12.

Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy jogosult.

13.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)
megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi. IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

14.

Záró rendelkezések: Jelen alapító okirat a törzskönyvi bejegyzéssel lép
hatályba.

E d e l é n y, 2012. július 19.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Záradék:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ
egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2012. július 19.napján megtartott képviselőtestületi ülésén a 172/2012.(VII.19.) határozatával j ó v á h a g y t a.
E d e l é n y, 2012. július 19.

Vártás József
jegyző
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12./ Napirendi pont tárgya:
TÁMOP -5.2.3-A-12/1. jelű pályázatban való részvételről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 185./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Vártás József jegyző javasolja, hogy az előterjesztés határozati javaslatának 1./
pontja kerüljön ki és a további számozások értelemszerűen módosuljanak.
Polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TÁMOP-5.2.3-A-12/1. jelű pályázatban való részvételről
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatásáról biztosítja az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
által benyújtandó, „Integrált térségi programok a gyerekek és
családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére” c. pályázati felhívás
teljes körű megvalósítását.
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
tulajdonát képező Edelény, Bányász út 2. szám alatti (652 hrsz-ú)
ingatlan jelenleg használaton kívüli volt tornatermi épületrészének az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás általi ingyenes használatához,
a projekt megvalósításához szükséges mértékben, és időtartamra.
3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul
továbbá ahhoz, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
fejlesztést (felújítást) hajtson végre a pályázat keretén belül a 3.
pontban szereplő ingatlanon.
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4. Edelény Város Önkormányzata anyagi fedezetet nem biztosít a
pályázat megvalósulásához.
5. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert
a
pályázattal
kapcsolatos
dokumentumok,
nyilatkozatok megtételére, és az ingatlanrész ingyenes használatáról
szóló szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

pályázat megvalósításának határideje
polgármester

13./ Napirendi pont tárgya:
Gyalogos-átkelőhelyek létesítésének tervezéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 186./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy ez az az előterjesztés, amelynek már régóta
a képviselő-testület előtt kellett volna lennie, hiszen a kialakítására már az előző
ciklusban is volt ígéret. Az mondható el, hogy most jutottak el oda az elmúlt évi két és
az idei egy bejárás után a rendőrség, a közútkezelő és a városfejlesztési csoport
szakembereivel egyeztetve, hogy kijelölésre került az a két gyalogátkelőhely, amely
elhelyezése a rendőrség előtt, illetve a Borostyán Panzió előtt történne meg. A
Borostyán Panzió előtt a vasútállomásról érkezők, illetve abból a városrészből
érkezők nehezen tudtak átjutni az iskolákba, a belvárosba. A rendőrség előtt szintén
problémát okozott, hiszen sehol a környéken nincs megfelelő gyalogátkelőhely.
Fontos elmondani, hogy ez az 504 ezer forint, amit a képviselő-testület lehetőleg
pozitív döntése esetén biztosít, ez a gyalogos átkelőhely kijelölésének díja a hatóság
felé, tulajdoni lapok, szakhatósági díjak, közvilágítás tervezési díja, illetve a gyalogos
átkelők tervezési díját tartalmazza. Ha ez megvan, a következő lépés a
gyalogátkelőhelyek létesítése, amire reményeik szerint minél hamarabb fedezetet
fognak találni, hiszen kb. 500 ezer forint még szükséges az előzetes számítások
szerint, mivel lámpatesteket kell elhelyezni, oszlopot kell beállítani, illetve járdakapcsolatokat kell kialakítani a gyalogátkelőhelyek környéként, és meg kell oldani a
felfestést, táblák kihelyezését. Mivel ez közút, ezért azt gondolja, ez a közútkezelő
feladata kell, hogy legyen. Elmondja még, hogy korábban volt szó arról, hogy a
Borsodi Általános Iskola előtt is meg kell oldani a biztonságos gyalogos átkelést. Ez
jelen pillanatban még nem lehetséges, hiszen ott a buszmegállók áthelyezése
szükséges, mely jelentős terhet róna az önkormányzatra, ezért ez csak pályázati
pénzből valósulhat meg. Menetközben érkezett még egy igény, amit az
önkormányzat és a bizottságuk is meg fog vizsgálni, ez a Szentpéteri úton lévő két
buszmegálló környékén a gyalogátkelő-helyeknek a létesítése, mivel a Szempéteri
úton elég nagy a be- és kimenő forgalom, és ott sincs megoldva a biztonságos
átkelés.
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Ezt a közeljövőben megvizsgálják, és bízik abban, hogy pozitív döntés után az
előterjesztésben szereplő két gyalogátkelőhely minél hamarabb megvalósul.
Magyar Árpádné képviselő a Szentpéteri úton a két gyalogátkelőhely létesítését
régóta szorgalmazza, és örülne annak, ha ez is megvalósulna.
Vártás József jegyző a határozati javaslattal kapcsolatban javasolja, hogy az 1./
pontban szereplő „rendeli el” szövegrész helyett „tartja szükségesnek” szövegrész
szerepeljen. Ennek csupán annyi az oka, hogy nem önkormányzati, hanem állami
tulajdonban lévő területről van szó.
Polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2012.(VII.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Gyalogos-átkelőhelyek
biztosításáról

létesítésének

tervezéséhez

fedezet

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Gyalogos átkelőhelyek létesítésének tervezéséhez fedezet biztosításáról
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város
közlekedésbiztonságának javítása érdekében gyalogos-átkelőhelyek
létestését tartja szükségesnek a határozat mellékletét képező
helyszínrajzon jelölt Borsodi út 17 szám és a Miklós Gyula út 6. szám
alatti ingatlanok előtt.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy
az átkelőhelyek létesítése a magyar állam tulajdonában lévő közutakat
érint, ezért kéri a közút kezelőjét, a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t a
kezelői hozzájárulás kiadására.
3. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi út 17
szám és Miklós Gyula út 6 szám előtti gyalogos-átkelőhelyek
tervezéséhez hozzájárul, és a terv(ek) elkészítésére, építési
engedély(ek) megkérésére összesen bruttó 504.000 ,-Ft (azaz :
ötszáznégyezer forint ) összegű fedezetet biztosít a 2007 évben
kibocsátott kötvény terhére.
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4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési
szerződés aláírására, és az engedélyezési eljáráshoz szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2012. augusztus 30.
Felelős: polgármester

Gyalogos-átkelőhelyek kijelöléséről
Melléklet a 174/2012.(VII.19.) határozathoz

Helyszínrajz
Gyalogos-átkelőhelyek kijelöléséről
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Polgármester bejelenti, hogy szabadságát tölti odahaza, családikörben, bármikor
elérhető. A helyettesítésével Szőrné Zsigrai Erika alpolgármestert bízta meg.
Ezt követően - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a megjelenést, s a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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