EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. június 19-én a Művelődési Központban
(Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1.

Edelény és Környéke szociális szolgáltató és intézményt működtető
intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról

2.

Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladatellátási szerződés megkötéséről

3.

Nyilatkozat a feladatellátási megállapodás alapján a jelzőrendszeres segítségnyújtás
vállalásáról

4.

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Néphagyományőrző Óvodai Program
módosításáról

5.

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról

6.

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosításáról

7.

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról

8.

Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról

9.

Helyi értéktár létrehozásáról

10. A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására kötött
közszolgáltatási szerződés felmondásáról
11. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási Megállapodás”
jóváhagyásáról
12. Az Edelény belterület 384 hrsz-ú, Kenderföldi út 12/A. szám alatti ingatlan
bérbeadásáról

13. Az Edelény belterület 1262/12 hrsz-ú, Barátság út 6. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
14. Az Edelény belterület 1262/11 hrsz-ú, Barátság út 6/A. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
15. Mezőkeresztesi földterületek értékesítéséről
16. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
17. Az I. és II. világháborús emlékmű áthelyezéséről
18. ÁROP-1.A.5 kódszámú – Szervezetfejlesztés konvergencia
önkormányzatok számára – tárgyú pályázat benyújtásáról”

régiókban

lévő

19. Pénzintézeti egyeztetések likvid hitel felvételéről

Zárt ülés:
1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

E d e l é n y, 2013. június 19.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én a
Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt
ülésén.
Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Méhész Katalin aljegyző

120./, 122./,127./ előterjesztésnél :
- Edelény és Környéke szociális szolgáltató és intézményt működtető
intézményfenntartó
Társulás
módosított
Társulási
Megállapodásának
elfogadásáról
- Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
- Nyilatkozat a feladatellátási megállapodás alapján a jelzőrendszeres
segítségnyújtás vállalásáról
Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató
Központ vezetője

Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes
létszámmal jelen van.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait.
Javasolja a nyílt ülésre felvenni a 137./ előterjesztést „Az I. és II. világháborús
emlékmű áthelyezéséről”, valamint a 138./ előterjesztést „ÁROP-1.A.5 kódszámú –
Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára – tárgyú
pályázat benyújtásáról”, valamint a 139./ előterjesztést a „Pénzintézeti egyeztetések
likvid hitel felvételéről” című előterjesztést
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett (Magyar Árpádné képviselő a szavazásban nem vett részt) – 10 képviselő
döntéshozatalban való részvételével – elfogadta.
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester a módosítással együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak
elfogadását.
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A képviselő-testületi ülés teljes időtartama alatt minden szavazásnál, a
döntéshozatalnál 11 fő jelen volt, az üléstermet a képviselők nem hagyták el.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt – 11 igen, 0
nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:
Javasolt napirend:
1. Edelény és Környéke szociális szolgáltató és intézményt működtető
intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának
elfogadásáról
Előadó: polgármester
2. Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és
feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Előadó: polgármester
3. Nyilatkozat a feladatellátási
segítségnyújtás vállalásáról
Előadó: polgármester

megállapodás

alapján

a

jelzőrendszeres

4. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Néphagyományőrző Óvodai Program
módosításáról
Előadó: polgármester
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosításáról
Előadó: polgármester
7. Edelényi Közös Önkormányzati
Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

8. Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
9. Helyi értéktár létrehozásáról
Előadó: polgármester
10. A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
kötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról
Előadó: polgármester
11. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási Megállapodás”
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
12. Az Edelény belterület 384 hrsz-ú, Kenderföldi út 12/A. szám alatti ingatlan
bérbeadásáról
Előadó: polgármester
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13. Az Edelény belterület 1262/12 hrsz-ú, Barátság út 6. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Előadó: polgármester
14. Az Edelény belterület 1262/11 hrsz-ú, Barátság út 6/A. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Előadó: polgármester
15. Mezőkeresztesi földterületek értékesítéséről
Előadó: polgármester
16. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester
17. Az I. és II. világháborús emlékmű áthelyezéséről
Előadó: polgármester
18. ÁROP-1.A.5 kódszámú – Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő
önkormányzatok számára – tárgyú pályázat benyújtásáról”
Előadó: polgármester
19. Pénzintézeti egyeztetések likvid hitel felvételéről
Zárt ülés:
1.Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester
Elfogadott napirend:
1. Edelény és Környéke szociális szolgáltató és intézményt működtető
intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának
elfogadásáról
Előadó: polgármester
2. Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és
feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Előadó: polgármester
3. Nyilatkozat a feladatellátási
segítségnyújtás vállalásáról
Előadó: polgármester

megállapodás

alapján

a

jelzőrendszeres

4. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Néphagyományőrző Óvodai Program
módosításáról
Előadó: polgármester
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
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6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosításáról
Előadó: polgármester
7. Edelényi Közös Önkormányzati
Szabályzatának módosításáról
Előadó: polgármester

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

8. Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
9. Helyi értéktár létrehozásáról
Előadó: polgármester
10. A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
kötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról
Előadó: polgármester
11. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási Megállapodás”
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
12. Az Edelény belterület 384 hrsz-ú, Kenderföldi út 12/A. szám alatti ingatlan
bérbeadásáról
Előadó: polgármester
13. Az Edelény belterület 1262/12 hrsz-ú, Barátság út 6. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Előadó: polgármester
14. Az Edelény belterület 1262/11 hrsz-ú, Barátság út 6/A. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Előadó: polgármester
15. Mezőkeresztesi földterületek értékesítéséről
Előadó: polgármester
16. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester
17. Az I. és II. világháborús emlékmű áthelyezéséről
Előadó: polgármester
18 ROP-1.A.5 kódszámú – Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő
önkormányzatok számára – tárgyú pályázat benyújtásáról”
Előadó: polgármester
19.Pénzintézeti egyeztetések likvid hitel felvételéről
Előadó: polgármester
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Zárt ülés:
1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester

Napirend előtt polgármester az alábbi örömteli hírről tájékoztatta a lakosságot és a
képviselő-testületet:
- Tegnap délelőtt aláírásra került a belvárosi rekonstrukció két kivitelezői szerződése,
amely azt jelenti, hogy a munkaterület átadása után, - amely a napokban megtörténik
– hétfőn indulnak a közműépítési kivitelezési munkák a Deák Ferenc utcában és az
István király útján. Ez mindenkit érinteni fog és természetesen a képújságon, a
honlapon keresztül tájékoztatják az érintett lakókat, de akik ott laknak, külön levélben
fogják tájékoztatni arról, hogy mi várható. Lesznek nehéz helyzetek, erre mindenki
készüljön fel, nem lesz egyszerű az alatt a néhány hónap alatt, amíg ezek a
munkálatok folynak. Példaként említette meg a rendelőintézetet, melynek
megközelíthetősége minden valószínűség szerint az adott időszakban csak hátulról
történhet. Természetesen itt a Mentőszolgálattól kezdve mindenkit, akik érintettek,
tájékoztatni fogják a rendőrséggel egyetemben. Ez nagyon örömteli előrelépés,
viszont lesznek nehézségek, ezért kéri mindenkinek a türelmét a munkálatok ideje
alatt.
- Tegnap értesültek arról, hogy az MLSZ-hez benyújtott két kis műfüves pálya
építésének pályázatát elfogadták. Megnyerték a 60x40-es és a 40x20-as műfüves
pálya építésére is a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a forrást, melynek
megvalósítása jövő tavasszal kezdődik el. A nagy műfüves pálya már régebben
nyertes pályázat, de ennek megvalósítását legkésőbb augusztusban lehet elkezdeni.
Ez csupán attól függ, hogy a Forster Gyula Intézet a kastély II. ütemével
kapcsolatban mikor tudja kifizetni a jelenlegi sporttelep ellenértékét. Tehát abban a
pillanatban nyilván tudják utalni az önerőt az MLSZ-nek és kezdődhet a pálya
építése.
- Itt szeretné megjegyezni, hogy a Mátyás Óvoda felújítása egy hónap múlva
kezdődik, a közbeszerzési eljárás jelenleg még folyamatban van.
- Az árvizes pályázat, ami szintén nyertes lett, két neuralgikus utcát érint alapvetően,
a Bódva út és a Katona József út felújítását némi közmű, illetve csapadékvízelvezetéssel egyetemben. Jelenleg még a vízjogi létesítési engedélyre várnak, és ha
ez megvan, akkor ezt is el tudják indítani. Úgy számol, hogy kora ősszel indulhat
meg ez a munka.
- Nem konkrétan az önkormányzatot érinti, de áttételesen igen, hiszen az
önkormányzat tulajdona a volt egresi iskola épülete, amely jelenleg a kistérségi
hivatalnak és egyéb szervezeteknek ad otthont.
Tegnap írta alá, mint kistérségi elnök a kivitelezői szerződést a tornaterem
felújításával kapcsolatban, amelynek a munkálatai is elkezdődnek a napokban. Itt
szeptember 1-jétől a Biztos Kezdet Gyerekház indul be kistérségi nyertes pályázat
keretében.
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- Csabai Gyula képviselő úr két levelet írt a belvízrendezéssel kapcsolatban. Nyilván
ő is tudja, hogy a város egyes területei, egyes utcái neuralgikus ebből a
szempontból, tehát egy nagy mennyiségű csapadék esetén az ott lakók nehézséget
kell, hogy átéljenek. Ez a finkei városrész egyes szakaszai, a Mester utca és
környéke, ahonnét az elmúlt héten az ott lakók megkérték, hogy menjen el
személyesen és beszéljék meg, hogy milyen jellegű problémákat okoz azon a részen
a csapadékvíz. Természetesen van még néhány neuralgikus pont a városban, amit
most nem sorolna fel, tudják ezeket a problémákat.
Megnézték, hogy készült-e valaha belvízrendezési terv a városnak. Olyan, mint
belvízrendezési terv, nem készült. A tervtárban kétezer néhányszáz terv átnézése
után azt kell megállapítani, hogy nincs a városnak régebbről sem ilyen terv. Van
néhány utcára előkészített geodéziai felmérés, stb., de ez nem egy átfogó, ezek a
felmérések alkalomszerűen készültek. Nyilván ilyen módon nem lehet kezelni a
belvízelvezetést, csak és kizárólag átfogóan, ahogy képviselő úr javasolta, és a
forrást is megnevezte, hogy készítsenek el egy tanulmánytervet erre vonatkozóan.
Rajta vannak ezen az ügyön, és szerinte rövidesen megtalálják azt a legjobb
megoldást, hogy hogyan lehetne elkészíteni egy komplett belvízrendezési tervet. Azt
viszont el kell mondani, hogy nem a tervnek az elkészítése, hanem magának a
csapadékvíz rendezésnek a kivitelezése milliárdos tétel, amit szeretne hangsúlyozni
mindenki számára. Nyílván ez egy első „tyúklépés” lesz, ha megvalósítják. Tudják,
hogy mostanában nem volt hasonló jellegű pályázat, és nyílván ebben a Európai
Uniós pénzügyi ciklusban már nem is lesz, de jövőre indul az új költségvetési ciklus,
majd meglátják, hogy esetleg sikerül-e a városnak. Azt is szeretné hangsúlyozni,
hogy nincs olyan település, aki ezt saját erőből meg tudná oldani, csak és kizárólag
ilyen forrásokból lehet. Annyit szeretne hozzátenni, - és nem megbántva senkit,
akinek nem inge, ne vegye magára – de azért, hogy néhány helyen ilyen helyzet
alakult ki, abban azért a lakosság is némileg ludas. A 90-es évek közepétől 11
néhány éven keresztül rendkívül aszályos volt az időjárás, akkor bizony sokan, hogy
egyszerűbb legyen a fűnyírás a kapu előtt, egyszerűen betömték a vízelvezető árkot,
ami bizony nagyon sok helyen komoly problémát okoz, ezért szeretné itt a lakosság
saját felelősségét is felhívni.

Tárgyalt napirend:
1./ Napirendi pont tárgya:
Edelény és Környéke szociális szolgáltató és intézményt működtető
intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 120./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Baricska Jánosné képviselő jelzi, hogy az előterjesztésben Hegymeg település
polgármesterének neve helytelenül szerepel, nem Varga Zoltán, hanem Varga
Zoltánné. Javasolja, hogy ez kerüljön módosításra.
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Polgármester jogosnak tartja az észrevételt, a módosító javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással
javaslatának elfogadását.

együtt

javasolja

az

előterjesztés

határozati

Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 11 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
110/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelény és Környéke szociális szolgáltató és
intézményt működtető intézményfenntartó Társulás
módosított
Társulási
Megállapodásának
elfogadásáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás módosított
Társulási Megállapodásának elfogadásáról szóló előterjesztést
és az alábbi döntést hozza:
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) egyetért a 2008. június 1jén létrejött „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás” jogi
személyiségű Társulássá történő átalakításával, 2013. július
1. napjával.
2./ Képviselő-testület a 101/2008.(IV.30.) határozattal elfogadott
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási
Megállapodását a határozat mellékleteként jóváhagyja.
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
jóváhagyott módosított Társulási Megállapodás aláírására,
és elrendeli az aláírt Megállapodás Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és
Felügyeleti Főosztálynak történő megküldését.
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4./ Képviselő-testület tudomásul veszi Damak Község
Önkormányzatának, és Hangács Község Önkormányzatának
2013. december 31. napjával a társulásból való kilépését
azzal, hogy a feladatellátást a két önkormányzat a Boldvai
Szociális Alapszolgáltatási Központon keresztül fogja ellátni
2014. január 1-jétől.
Határidő: 2013.07.01., illetve 2013.12.31.
Felelős: polgármester

Melléklet a110/2013.(VI.19.) határozathoz

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Preambulum
1. A jelen Megállapodásban szerződő Társult Önkormányzatok egymással 2008. év.
június 1. napján – határozatlan időre - szerződést kötöttek: „Edelény és Környéke
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
létrehozásáról.”
2. Szerződő Felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 146. § (1) bekezdésének, valamint Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IV. Fejezete, Kiegészítő szabályok
5. pontjának megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási
Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálják és a törvény
rendelkezéseinek megfelelően 2013. július 1. napjától kezdődő hatállyal – az alap
Megállapodás felülvizsgálatának eredményeként – a Társulás jogi személyiségű
Társulássá alakul át, és működik tovább a jelen Megállapodásban foglaltak
szerint.
3. A Megállapodás II. fejezetében megnevezett Önkormányzatok Képviselő-testületei
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdésében, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezései szerint:
a)a Mötv.13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az Szt. 86. § (2) bekezdés a)
pontjában és az 57. § (1) bekezdés e) pontjában a családsegítés, az Szt. 57. §
(1) bekezdés d) pontjában a házi segítségnyújtás, és az Szt. 57. § (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
b)a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti
alapellátások szolgáltatásai,
c) valamint a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, és az otthoni szakápolási
tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti otthoni
szakápolás feladatainak megvalósítására határozatlan időtartamra a Szociális
Szolgáltató Központ (továbbiakban: Intézmény) közös fenntartásában
állapodnak meg.
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I. A Társulás neve, székhelye, jogállása:
1. A Társulás neve:
2. A Társulás székhelye:
3. A Társulás jogállása:

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
3780 Edelény, István király útja 52.
jogi személy

II. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője és az önkormányzat
számára ellátott feladat megnevezése:
1. Neve:
Edelény Város Önkormányzata
Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
Képviselője: Molnár Oszkár polgármester
Ellátott feladat: étkeztetés, családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás,
nappali ellátás, és otthoni szakápolás,
2. Neve:
Damak Község Önkormányzata
Székhelye: 3780 Damak, Szabadság út 35.
Képviselője: Baranyay Barnabás polgármester
Ellátott

feladat:
családsegítés;
gyermekjóléti
szolgáltatás;
házi
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás

3. Neve:
Komjáti Község Önkormányzata
Székhelye: 3765 Komjáti, Petőfi u. 13.
Képviselője: Bárczi László polgármester
Ellátott

feladat:
családsegítés;
gyermekjóléti
szolgáltatás;
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi

4. Neve:
Tornaszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye: 3765 Tornaszentandrás, Hunyadi J. u. 4.
Képviselője: Krajnyák Dénes polgármester
Ellátott

feladat:
családsegítés;
gyermekjóléti
szolgáltatás;
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi

5. Neve:
Hangács Község Önkormányzata
Székhelye: 3795 Hangács, Szabadság út 21.
Képviselője: Hajdú Zoltán polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos
intézményi ellátás
6. Neve:
Tomor Község Önkormányzata
Székhelye: 3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.
Képviselője: Szilvai Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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7. Neve:
Hegymeg Község Önkormányzata
Székhelye: 3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.
Képviselője: Varga Zoltánné polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
8. Neve:
Abod Község Önkormányzata
Székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42. szám
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester
Ellátott

feladat:
családsegítés;
gyermekjóléti
szolgáltatás;
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

házi

9. Neve:
Balajt Község Önkormányzata
Székhelye: 3780 Balajt, Fő út 55. szám
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester
Ellátott

feladat:
családsegítés;
gyermekjóléti
szolgáltatás;
házi
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás

10. Neve:
Ládbesenyő Község Önkormányzata
Székhelye: 3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. szám
Képviselője: Fedor Attila polgármester
Ellátott

feladat:
családsegítés;
gyermekjóléti
szolgáltatás;
házi
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás

11. Neve:
Lak Község Önkormányzata
Székhelye: 3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám
Képviselője: Garai Bertalan polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos
intézményi ellátás
12. Neve:
Irota Község Önkormányzata
Székhelye: 3786 Irota, Petőfi Sándor út 66. szám
Képviselője: Bencs Sándor polgármester
Ellátott

feladat:
családsegítés;
gyermekjóléti
szolgáltatás;
házi
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás

13. Neve:
Szakácsi Község Önkormányzata
Székhelye: 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. szám
Képviselője: Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester
Ellátott
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feladat:
családsegítés;
gyermekjóléti
szolgáltatás;
házi
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás;
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás

III. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2012. december 31-ei
állapot):
Település

Lakosság
száma
Abod
230
Balajt
488
Damak
262
Edelény
10 343
Hangács
605
Hegymeg
134
Irota
85
Komjáti
242
Ládbesenyő
304
Lak
650
Szakácsi
159
Tomor
234
Tornaszentandrás
234
Összesen:
13 970
A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása
nem jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását.
IV. A társulás által fenntartott intézmény megnevezése:
1. A közös fenntartású intézmény neve: Szociális Szolgáltató Központ
2. A közös fenntartású intézmény székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29.
3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe:
3780 Edelény, István király útja 58.
(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés)
4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos
feladat- és hatásköröket Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
gyakorolja a jelen Megállapodásban meghatározott keretek között.

V. A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök
1. A Társulás célja és a szolgáltatások igénybevétele
1.1. A Társulás célja, hogy
1.1.1. a Társulás keretében a szerződő Edelény és környéke települési
önkormányzatok képviselő-testületei a Megállapodásban meghatározott
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási ellátási formákat közösen
szervezzék meg annak érdekében, hogy a társult települések minden
lakója számára lehetőség nyíljon a legkorszerűbb szociális,
gyermekjóléti szolgáltatások igénybevételére,
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1.1.2. az intézmény fenntartásával a társult önkormányzatok közigazgatási
területén a nevesített szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti
alapellátási feladatok megoldottá váljanak,
1.1.3. a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati szakmai munka
színvonala – az Intézmény költségtakarékos fenntartása mellett –
emelkedjen,
1.1.4. az Intézmény gazdálkodása során az egy ellátottra, gyermekre eső
fajlagos költségek csökkenjenek, valamint
1.1.5. Edelény város közigazgatási területén az otthoni szakápolás nyújtása
biztosítható legyen.
1.2. A Társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti
igénybe.
2. A Társulás feladat és hatásköre
2.1. A Társulás feladat és hatásköre a társult önkormányzatok közigazgatási
területén az Intézmény közös fenntartásával:
a) az Szt. 57. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített étkeztetés,
b) az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában nevesített házi segítségnyújtás,
c) az Szt. 57.§ (1) bekezdés e) pontjában nevesített kötelező szociális
alapszolgáltatási feladat, azaz családsegítés,
d) az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontjában nevesített jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás,
e) az Szt. 57. § (1) bekezdés j) pontjában nevesített nappali ellátás,
f) a Gyvt. 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás,
g) az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet
szerinti otthoni szakápolás, valamint
h) az Szt. 57.§ (2) bekezdés a) pontjában nevesített ápolást, gondozást nyújtó
intézményi ellátás
közös megvalósítására terjed ki.
2.2. Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik 2013. július
1. napjától:
Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat
államháztartási
besorolása
Családsegítés
889924
Gyermekjóléti szolgáltatás
889201
Házi segítségnyújtás
889922
Idősek nappali ellátása
881011
Időskorúak tartós bentlakásos
873011
szociális ellátása
Jelzőrendszeres
házi
889923
segítségnyújtás
Otthoni
(egészségügyi)
869020
szakápolás
Szociális étkeztetés
889921
2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban
meghatározott szakfeladatok vonatkozásában gyakorolják e megállapodás
keretében meghatározott fenntartói jogokat és teljesítik kötelezettségeiket.
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2.4. Az Intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. §-a szerint
gazdasági szervezettel rendelkező önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
2.5. Edelény Város Önkormányzata biztosítja, hogy az Intézmény az Szt.-ben,
Gyvt.-ben és a külön jogszabályokban foglalt követelményeknek megfeleljen.
2.6. A Társult Önkormányzatok kinyilvánítják, hogy közös fenntartói minőségben
vállalt szerepük a Megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik,
tudomásul veszik, hogy a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának
biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a Társulás
tagjaira.
2.7. Az Intézmény tekintetében az Szt.-ben, Gyvt.-ben, és külön jogszabályokban
meghatározott fenntartói, irányítói jogkört Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete gyakorolja azzal, hogy:
a)
b)
c)
d)
e)

az Intézmény vezetőjének megbízását,
megbízásának visszavonását,
összeférhetetlenség megállapítását,
vele szemben fegyelmi eljárás megindítását,
fegyelmi büntetésének kiszabása iránti döntéseket

megelőzően a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei vagy
polgármesterei – a Társulási Tanács delegált tagjai – előzetesen véleményt
nyilváníthatnak.
2.8. Az Szt. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót
– a Társulás által érintett feladatok tekintetében a Társulási Tanács
határozattal hagyja jóvá és kétévente felülvizsgálja.
2.9. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört Edelény
város polgármestere gyakorolja.
2.10. Az Edelény Város Önkormányzata irányítása alatt álló Intézmény
közalkalmazottainak,
közfoglalkoztatottjainak
közalkalmazotti,
illetve
közfoglalkoztatotti jogviszonyát a Társulás jogi személyiségű társulássá
történő átalakítása nem érinti.
2.11. Edelény Város Önkormányzata az Intézménnyel kapcsolatos, a Társulás
feladatait érintő döntéseiről – a meghozatalától számított 3 napon belül – a
Társulási Tanács tagjait elektronikus úton tájékoztatja.
VI. A Társulási Tanács
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
2. A Társulási Tanácsot a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei által delegált
tagok alkotják.
3. Jelen Megállapodásban a Társult Önkormányzatok a Társulási Tanácsba a
települések mindenkori Polgármestereit delegálják.
4. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
5. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.
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6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban
meghatározott számú, de legalább a szavaztok felével rendelkező képviselő jelen
van. A javaslat elfogadásához annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelen lévő képviselők szavazatainak több mint a felét.
7. A Megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges.
8. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a
Társulásban részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának felét.
9. A Társulási Tanács elnöke: A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely
települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés
nyilvánítja ki a Társulás 2013. július 1-jével történő jogi személyiségű Társulássá
alakulását, illetve választja meg minősített többséggel, titkos szavazással tagjai
sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja
javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata
szükséges.
10. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja
össze és vezeti.
11. A Társulási Tanács működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre
vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
12. A Társulási Tanács ülésén a Társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási
joggal részt vehetnek.
13. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el. A Hivatal közreműködik az önkormányzatok
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének
összehangolásában is.
14. A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyekben a Mötv. képviselőtestületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
VII. A Társulás gazdálkodása
1. Edelény város Polgármestere, mint a Társulás Tanács elnöke, a Társulás
költségvetési koncepcióját és költségviselési tervezetét – a tervezés időszakában
– egyezteti a Társulási Tanács tagjaival.
2. A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásnak
fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben
meghatározott szociális alapszolgáltatási, illetve jelen Megállapodásban
meghatározott szakfeladatok megvalósításához nyújtott normatív állami
hozzájárulás, továbbá a Társulás révén történő feladatmegoldásra tekintettel a
kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás szolgál.
3. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Társult Önkormányzatok közigazgatási
területére kiterjedően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális
Főosztályával finanszírozási szerződés keretében történik.
4. A normatív állami támogatás és saját bevételen felül kimutatott működési
költségek finanszírozását a Társult Önkormányzatok a társult feladatokra
kiterjedően lakosságszám arányosan biztosítják.
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5. A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján az Intézmény által
önkormányzatonként kimutatott hozzájárulást a Társult Önkormányzatok 12 havi
részletben tárgyhó 15-ig kötelesek átutalni Edelény Város Önkormányzat
költségvetési számlájára.
6. A fenntartási támogatás nem teljesítése esetére a Társulás tagjai – jelen
Megállapodás aláírásával egyidejűleg -, a Társulás részére, pénzforgalmi
szolgáltatójuknak beszedési meg bízás teljesítésére vonatkozó írásbeli
hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot adnak át, amelynek alapján a Társulás
beszedési megbízást nyújthat be a társult tagönkormányzat pénzforgalmi
szolgáltatójához.
7. A közös fenntartású Intézmény költségvetése és zárszámadása Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testületének éves költségvetési, illetve zárszámadási
rendeletébe épül be.
VIII. A Társulás vagyona
1. Az Intézmény által használt:
1.1.Az Edelény, belterület 2210/3 hrsz-ú, természetben Edelény, Árpád út 29.
szám alatti ingatlan, melyben a Szociális Szolgáltató Központ működik, a
benne lévő berendezési, felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt
Edelény Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában van.
1.2.Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben Edelény, István király útja 58.
szám alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást
biztosító intézmény működik, a benne lévő berendezései felszerelési
tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzat
kizárólagos tulajdonában áll.
2. Az 1. pontban nevesített tulajdonjog fennállását a Társulás létrehozása és
működtetése nem érinti.
3. Az 1.1. és az 1.2. pontban foglalt ingatlanok – a részét képező helyiségek –
üzemeltetéséről, felújításáról, karbantartásáról, a bennük lévő felszerelések,
berendezések pótlásáról saját költségviselésük mellett a tulajdonos Önkormányzat
gondoskodik, ily módon a Társult Önkormányzatok között e körben közös tulajdon
nem keletkezik.
3.1. Amennyiben az Intézmény által benyújtott pályázat útján történik az 1.1.-1.2.
pontban nevesített ingatlanokat érintő ingóság beszerzése, felújítás, úgy az
érintett tulajdonos Önkormányzattal kell az intézményvezetőjének előzetesen
egyeztetni, mely a saját erőt is biztosítja. A beszerzett ingóságok és elvégzett
felújítások tulajdonjoga is a saját erőt biztosító önkormányzatot illeti meg.
3.2. Fentieknek megfelelően e körben sem keletkezik a Társult Önkormányzatok
között közös tulajdon.
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4. Amennyiben a 3. pontban foglaltaktól eltérően az Intézmény használatában lévő
épületekben a Társult Önkormányzatok közösen kívánnak értéknövelő
beruházásnak minősülő építési vagy szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős
felszerelés, vagy nagyobb értékű ingóeszköz beszerzés történne, úgy ezen
beruházásokat, beszerzéseket megelőzően a Társult Önkormányzatok külön
megállapodást kötnek a költségek viseléséről, s annak megfelelően a közös
beruházás, beszerzés alapján Őket megillető tulajdoni hányadról.
5. A Társulás működése során a 3. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett
vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös tulajdonát képezi,
hozzájárulás arányában.
IX. Beszámolás, ellenőrzés
1. A Társulás működéséről – tagjai útján – évente legalább egy alkalommal
beszámol tagjainak, mely beszámoló társulási tanácsi határozattal kerül
elfogadásra.
2. A Társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel
rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik.
3. A Polgármesterek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a
Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
4. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanács részére – az
éves költségvetésről, avagy a zárszámadásról szóló előterjesztéshez
kapcsolódóan –beszámol az Intézmény szakmai munkájáról.
X. Tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
1. A Társuláshoz történő csatlakozás:
1.1.

A Társulás a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselő-testületei
részére teszi lehetővé, melyek:
a) elfogadják a Társulás céljait,
b) hatékonyan közreműködnek a jelen Megállapodásban meghatározott
kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában, továbbá
c) jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

1.2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, ha törvény másként
nem rendelkezik.
1.3. A Társuláshoz való csatlakozási szándékról, ha törvény eltérően nem
rendelkezik, legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell
dönteni.
Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A csatlakozni kívánó
Önkormányzat Képviselő-testületének csatlakozási szándékát tartalmazó
határozatát a Társulási Tanács Elnökének kell megküldeni.
1.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Önkormányzatok
Képviselő-testületei minősített többséggel döntenek és egyidejűleg értesítik a
Társulási Tanács elnökét.
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2. Társulásból történő kiválás
2.1. A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.
2.2. A Társulási Megállapodás a X. 2.1. pontban meghatározott időponttól eltérő –
év közbeni tag kiválásának – érvényességéhez a Társult Önkormányzatok
mindegyikének minősített többséggel meghozott egyetértő döntése
szükséges.
2.3. A Társulásból való kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, - bármely
esetben – legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni
a Társulásból kiváló Önkormányzat Képviselő-testületének. Erről a Társulási
Tanácsot – annak Elnökéhez küldött nyilatkozattal – a döntés meghozatalát
követően 30 napon belül értesíteni kell. Az értesítés a Társulási Megállapodás
felmondását jelenti.
3. A Társulásból történő kizárás
3.1. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból törtnő kizárásról
a társult tag súlyosan szerződés-ellenes magatartása miatt, ha az
veszélyezteti a Társulás céljának megvalósításában, a kötelező feladatok
ellátásában. A Társulási Tanács tagjai döntésükben kötve vannak a Társult
Önkormányzatok Képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott
döntéséhez a kizárás kérdésében.
XI. A Társulás megszűnése, megszüntetése
1. A Társulás megszűnik:
a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b) ha társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű
döntéssel azt elhatározzák,
c) a törvény erejénél fogva, valamint
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
XII. Elszámolás rendje a Társulásból történő kiválás, kizárás, illetve a Társulás
megszűnése, megszüntetése esetén
1. Mind a tagsági jogviszony, mind a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai
egymással kötelesek elszámolni.
2. A Társulás megszűnés, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő
megállapodás hiányában – a Társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell
visszaadni, amelyik azt a társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös
tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. A Társulás megszűnése esetén a tagok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére
vonatkozó szabálya szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a jelen
Megállapodásban meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátást célzó
ingatlanokban lévő többlet berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan
tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a vagyonnövekmény a társult
Önkormányzatokat a vállalt közös feladatok fejlesztése vonatkozásában,
hozzájárulásuk alapján megillető részét – a megszűnés időpontjában fennálló
forgalmi érték alapján – a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete pénzben
megválthatja.
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4. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő
kiadását legfeljebb 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő
kiadása veszélyeztetné a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált
tagot – a Társulással kötött szerződés alapján – használati díj illeti meg.
XIII. Záró rendelkezések
1. A Társulási Megállapodás 2013. július 1. napjától hatályos a Társult
Önkormányzatok Képviselő-testületinek egyetértő elfogadó határozatától függően.
2. A Képviselő-testület 101/2008.(IV.30.) határozattal jóváhagyott 2008. június 01.
napjától hatályos Társulási Megállapodás egyidejűleg hatályát veszti.
3. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai
jelen megállapodás mellékletei.
4. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá.
5. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített
többséggel hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához,
módosításához vagy a társulás megszüntetéséhez.
6. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás
kérdéseiket elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon
kívánják rendezni. Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes
egyeztetés nem vezetett eredményre.
7. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése
során felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság
dönt.
8. A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a
Társult Önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati
akarattal teljességgel megegyezőt, az a hivatalok jegyzőivel együtt
helybenhagyólag, saját kezűleg írják alá.
9. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi
határozattal hagyták jóvá:

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

…../2013. (

) határozattal,

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

…../2013. (

) határozattal,

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

…../2013. (

) határozattal,

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013. (XI.19.) határozattal,
Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

…../2013. (

) határozattal,

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2013. (

) határozattal,

Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

…../2013. (

) határozattal,

Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

…../2013. (

) határozattal,

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2013.( ) határozattal,
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LaK Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

…../2013. (

) határozattal,

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2013. (

) határozattal.

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

…../2013. (

) határozattal,

…../2013. (

) határozattal,

Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Edelény Város Önkormányzata képviseletében:
Molnár Oszkár polgármester

………………………………….

P.H.
Dátum: …………………………………

Damak Község Önkormányzata képviseletében:
Baranyay Barnabás polgármester

……………………………….

P.H.
Dátum: …………………………………

Komjáti Község Önkormányzata képviseletében:
Bárczi László polgármester

………………………………

P.H.
Dátum: …………………………………

Tornaszentandrás Község Önkormányzata képviseletében:
Krajnyák Dénes polgármester
…………………………........
P.H.
Dátum: …………………………………

Hangács Község Önkormányzat képviseletében:
Hajdú Zoltán polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………

Tomor Község Önkormányzata képviseletében:
Szilvai Attila polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
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Hegymeg Község Önkormányzata képviseletében:
Varga Zoltánné polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Abod Község Önkormányzata képviseletében:
Restyánszki Gábor polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Balajt Község Önkormányzata Képviseletében:
Szabó Zoltán polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Ládbesenyő Község Önkormányzata képviseletében:
Fedor Attila polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………

Lak Község Önkormányzata képviseletében:
Garai Bertalan polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Irota Község Önkormányzata képviseletében:
Bencs Sándor polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Szakácsi Község Önkormányzata képviseletében:
Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
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Felhatalmazás
…………………………………………………….
a hitelintézet neve és címe

Az Edelény településen, 2013. június ……. napján kelt Edelény és Környéke
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás
létrehozását létrehozó társulási megállapodás VII. fejezet 6. pontja alapján
……………………….
Önkormányzata
(……..
…………………………,
…………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… polgármester)
felhatalmazza a Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulást
(3780 Edelény, István király útja 52.,
bankszámlaszám: ……………………-…………………, képviseli: Molnár Oszká elnök)
mint jogosultat,hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt követelését a(z)
…………………………....-nál/-nél
vezetett
………………………………….
pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül
beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. A
számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát
megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény és Környéke
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulást írásban
5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a
hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos
és a beszedési megbízás
jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap

……………………..………………………………
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás
visszavonása csak a
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

……………………………….
a hitelintézet cégszerű aláírása és
bélyegzője
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2./ Napirendi pont tárgya:
Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladatellátási szerződés megkötéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 121./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
111/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről
és feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és
feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
I.
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az óvodai feladatok ellátására 2011. szeptember 1jétől kötött intézményfenntartó társulási megállapodást felülvizsgálta és a
felülvizsgálat eredményeként a társulás közös megegyezéssel történő
megszüntetését 2013. június 30. napjával jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a társult feladat ellátását szolgáló
teljes vagyon (ingó, ingatlan) Edelény Város Önkormányzatának
kizárólagos tulajdonában van, ezért vagyon megosztására nincs
szükség, és a társulás megszüntetéséhez kapcsolódóan a társult
tagokkal szemben nem áll fenn tartozása, továbbá pénzbeli, vagyon
igénye nincs a társult tagokkal szemben.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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II.

1. Edelény Város Önkormányzata Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő
településen lakóhellyel rendelkező óvodás korú gyermekek óvodai
nevelésben történő ellátását 2013. július 1. napjától Edelény Város
Önkormányzata Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések község
önkormányzataival kötendő, a határozat 1. melléklet szerinti feladatellátási szerződés alapján biztosítja.
2. Képviselő-testület az óvodai ellátásról szóló „Feladat-ellátási Szerződést”
jóváhagyja.
3. Képviselő-testület
aláírására.

felhatalmazza

a

polgármestert

a

szerződések

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 1.
III.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi Mátyás
Óvoda és Bölcsőde 21/2013.(I.24.) határozattal módosított alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
a) Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6. Az intézmény fenntartójának neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.”
b) Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„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.”
c) Képviselő-testület a módosított alapító okiratot a határozat 2.
mellékletekként jóváhagyja.
d) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Mátyás Óvoda és Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt, „Alapító Okirat”-át a határozat - 3. mellékleteként - jóváhagyja.
e) A módosított „Alapító Okirat” 2013. július 1. napjával lép hatályba.
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f) Képviselő-testület elrendeli, hogy a módosítást tartalmazó és az
egységes szerkezetű alapító okiratot a MÁK Törzskönyvi
Nyilvántartása, és az intézmény részére küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő:2013. július 1.

1. melléklet a 111/2013. (VI.19..) határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Óvodai ellátásra
amely
létrejött
……………….
Község
Önkormányzata,
székhelye:
…………………………, adószáma: ……………………………… (a továbbiakban:
megbízó önkormányzat) képviseletében ………………………………. polgármester;
Edelény Város Önkormányzata, székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.,
adószáma: ……………………………………….. (a továbbiakban: megbízott
önkormányzat) képviseletében Molnár Oszkár polgármester között, (továbbiakban
együtt: felek) az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6.
pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó
közfeladatról, a megbízott önkormányzattal kötött, jelen feladat-ellátási
szerződés alapján gondoskodik.
2. A megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú gyermekeket
a megbízott által fenntartott Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény,
Mátyás király u. 7/a), - mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény - az
alapító okiratban meghatározott létszámkerete terhére felveszi, és óvodai
nevelésben részesíti.
3. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek által igénybe vett szolgáltatások után
a törvényes képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek.
4. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek a megbízott önkormányzat
közigazgatási területéről felvett gyermekekkel azonos módon részesülnek az
óvodai szolgáltatásokban.
5. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a megbízott
önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermek után, az egy óvodásra jutó,
állami forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési
kiadásokra a 2013. költségvetési évben hozzájárulást nem fizet. Felek a
fizetendő hozzájárulás mértékéről minden év költségvetésének elfogadásáig
egyeztetést folytatnak.
6. A nevelési évben ………….. település közigazgatási területéről beiratkozott
gyermekek számáról, adatairól a megbízó önkormányzat tárgyév május 15-ig
tájékoztatást kap.
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7. A megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig jogosult tájékoztatásra az óvodai
nevelésre (valamint az egy gyermekre) jutó állami forrás összegéről, a tényleges
bekerülési költségekről.
8. Felek megállapodnak, hogy a gyermekek étkeztetése után járó állami támogatás
igénylésére a megbízott Önkormányzat jogosult.
9. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy a feladat ellátására szolgáló
valamennyi ingó és ingatlanvagyon megbízott önkormányzat kizárólagos
tulajdonában áll, így arra vonatkozóan megbízó önkormányzat igényt nem
támaszthat.
10. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy megbízott önkormányzat az
Európai Uniós és hazai forrású pályázatokra saját nevében, és felelőssége
mellett pályázhat, ahhoz a megbízó önkormányzat hozzájárulása nem
szükséges.
11. E szerződést a felek 2013. július 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő
határozott időtartamra kötik meg.
12. A felek a szerződést a nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás
időpontja előtt 1 hónappal mondhatják fel.
13. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.
14. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező
Kazincbarcikai Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a szerződést a szükséges
egyeztetések lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Edelény, 2013. június 19.

Molnár Oszkár
polgármester

…………………
polgármester

Ellenjegyezte:

Ellenjegyezte:

……………………………………

……………………………………………
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2. melléklet a 111/2013. (VI.19.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései alapján adja ki.
Az Alapító Okirat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„6.

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

Az Alapító Okirat 17. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„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.”
Záró rendelkezések:
Jelen alapító okirat 2013. július 1. napjával lép hatályba.
E d e l é n y, 2013. június 19.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Záradék:
Jelen módosított Alapító Okiratot Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 111/2013.(VI.19.) határozattal jóváhagyta.
A jóváhagyott módosított Alapító Okiratot a Képviselő-testület döntése alapján
ellenjegyzem:
Edelény, 2013. június 19.
Vártás József
jegyző
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3. melléklet a 111/2013. (VI.19.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet vonatkozó
rendelkezései alapján adja ki.
1.

Az intézmény neve, székhelye: Edelényi 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.

7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
óvodai nevelés /a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §
(1) bekezdés a) pontja/ 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
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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.
Az óvoda végzi a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai
fejlesztő programjának megvalósítását.
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi ékeztetés
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.
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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:
Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva,
Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács,
Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő,
Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Szakácsi, Szalonna, Szendrő,
Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye,
Tomor, Tornabarakony, Tornanádaska, Tornaszentjakab, Tornaszentandrás,
Tornakápolna, Varbóc, Viszló, Ziliz, Izsófalva, Miskolc települések
közigazgatási területe.
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 Művelődési Központ,
Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum (Edelény, István király útja 49.) 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.

17. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
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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, 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 2013. július 1. napjával lép hatályba.
E d e l é n y, 2013. június 19.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi Mátyás Óvoda és
Bölcsőde „Alapító Okirat”-át a 111/2013.(VI.19.) határozattal jóváhagyta.
Edelény, 2013. június 19.
Vártás József
jegyző
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3./ Napirendi pont tárgya:
Nyilatkozat a feladatellátási megállapodás alapján a jelzőrendszeres segítségnyújtás
vállalásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 122./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
112/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Nyilatkozat a feladatellátási megállapodás alapján a
jelzőrendszeres segítségnyújtás vállalásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a feladat-ellátási megállapodás alapján a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vállalásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzata a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás ellátását 2013. július 01. napjától 2013.
december 31. napjáig tartó időszakra a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő feladatellátási
megállapodás alapján vállalja.
A feladatot továbbra is a Szociális Szolgáltató Központ
((3783 Edelény, Árpád út 29., S 005098 (ágazati azonosító))
látja el.
Képviselő-testület felhatalmazza
nyilatkozat aláírására.
Határidő:
Felelős:
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azonnal
polgármester

a

polgármestert

a

4./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Néphagyományőrző Óvodai Program
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 123./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
113/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelényi
Mátyás
Óvoda
és
Bölcsőde
Néphagyományőrző Óvodai Program módosításáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta az
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Néphagyományőrző Óvodai
Program módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megállapítja, hogy
az
Edelényi
Mátyás
Óvoda
és
Bölcsőde
módosított
Néphagyományőrző Óvodai Programjának hatályba lépésével a
fenntartóra többletkötelezettség nem hárul.
Képviselőt-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
módosított Néphagyományőrző Óvodai Programját a határozat
melléklete szerinti tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:
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azonnal
polgármester

Melléklet a 113/2013.(VI.19.) határozathoz

Edelényi
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Néphagyományőrző óvodai program
Néphagyományőrző, természetközeli, családokkal együttműködő óvodai
program

„A gyökerek persze
nem látszanak,
de tudod azok tartják a fát.”
(görög költő)

Edelény
2013.
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I. Az ÓVODA bemutatása

BEVEZETŐ, HELYZETKÉP AZ ÓVODÁRÓL
Borsodvármegyében a Boldva völgyében,
Híres uri kastély épült vala régeu.
Ilona hercegnő, Szent László leánya
Építette vala nyolcszáz éve már ma.
Romba dőlt azóta, ám de régi helyén
Épült egy kis város, úgy hívják Edelény.
A Bódva folyó szakaszának kiszélesedő völgyében fekszik Edelény. Műemlékei közül
országos jelentőségében kiemelkedő értéket képvisel a Coburg Kastély, amely
városunk centrumában található. Óvodánk 2 épülete is ebben a központi övezetben,
a régi műemlékek és a modern épületek között helyezkedik el. Az idejáró gyermekek
„vegyes” családi környezetből ékeznek ezért a csoportok összetétele heterogén.
Óvodánkban arra törekszünk, hogy minden gyermekhez megtaláljuk azt az utat mely
számára a legmegfelelőbb, mellyel fejlődését a legoptimálisabban tudjuk segíteni.
Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben tervezzük a gyermekek
sokoldalú, harmonikus fejlesztését.
Intézményünk 3 épületben 8 óvodai és 2 bölcsődei csoporttal működik. Óvodánk
engedélyezett férőhelye 208 fő. A belvárosban található 1-es épületünk 3, 2-es
épületünk szintén 3 óvodai csoportnak ad otthont. Utóbbi épületünkben található 2
bölcsődei csoport. Edelény külvárosában (Egres) található 3-as épületünk, amely 2
óvodai csoportnak ad otthont.
TÁRGYI

FELTÉTELEK:

Belvárosi óvodánk épületei rendkívül jó helyen épületek. Forgalomtól mentes,
zajmentes,
zöld
övezetben,
ahol
gyermekeink
szabadban
végezhető
tevékenységeihez gyönyörű, tagolt, fás, füves, bokros udvar ad helyet. A kapun
belépve szemet gyönyörködtető sziklakert és szökőkúttal ellátott tavacska fogadja a
hozzánk érkezőket. Az árnyékot adó fák biztosítják az udvaron is a gyermekek jó
közérzetét, a dombos – lejtős rész, az élő sövényből kialakított sövénylabirintus
remek fogócskázó és búvóhely.
Udvari játékaink bővítésre szorulnak.
Homokozóink különböző méretűek, amelyek teret adnak sok kisgyermek kedvelt
játékához. Sajnos az 1-es épületünk udvarán található homokozó nincs fák által
árnyékolva, így nagy melegben nem is használható . Szeretnénk tavasszal tetszetős
tető alá hozni, így tűző napsütésben és kiadós eső után is játszhatnak benne a
gyermekek. Mindkét épületünk szerves része egy kis terasz, amely méreténél fogva
csak 1 – 1 csoportnak nyújt lehetőséget a levegőzésre kedvezőtlen idő esetén.
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Az Egresen működő 3-as épületünk udvara inkább sík, füves terület, melyet fák
szegélyeznek. Az udvari játékok itt még vasból készültek, de ide sajnos nem is lenne
célszerű fajátékokat elhelyezni. Szeretnénk bokrok ültetését, virágos sziklakert
létrehozását, mert ezek mind otthonosabbá, barátságosabbá teszik az amúgy
egyhangú zöld területet.
Bár épületeink felújításra szorulnak, mégis az intézménybe belépve meleg,
barátságos, hangulatos és rendkívül gyermekközpontú terek, miliő várja
gyermekeinket, dolgozóinkat és vendégeinket. Kreatív óvónőinket köszönhetően a
folyosók, a csoportszobák évszakoknak, ünnepeknek megfelelően, ízlésesen vannak
dekorálva.
Csoportszobáink
tágasak,
világosak,
méretük
megfelel
a
gyermeklétszámnak. Minden csoporthoz külön gyermeköltöző és mosdóhelyiség
tartozik. Tárgyi eszközeink és felszereléseink folyamatosan bővülnek,
korszerűsödnek. Csoportszobáink bútorzata az elmúlt évek során megújult, ízléses
függönyök, sötétítők díszítik az ablakokat.
A szakmai munka színvonalának fejlesztéséhez, a dolgozók komfortérzetének
növeléséhez elengedhetetlen az elméleti munka feltételeinek optimális
megteremtését, nevezetesen:
aula létrehozása, ahol kiállítások, előadások és ünnepélyek
lebonyolítása válna lehetővé, ahol szülők és gyerekek együtt
ünnepelnének.
3-as épületünk állaga megfelelő, komfortfokozata jónak minősíthető. A
csoportszobák tágasak, világosak. Tornateremben tornáznak a gyermekek. Az épület
egyik helyisége ebédlőként funkcionál, ahol gyermekek és óvónők együtt étkeznek. A
csoportszobák bútorzatának cseréje időszerű lenne. A színvonalas munkához
szükséges eszközrendszer adott és folyamatosan bővül. Minden tőlünk telhetőt
megteszünk annak érdekében, hogy óvodánk külső és belső környezete vonzó
legyen a hozzánk érkező gyermekek és szülők számára.
SZEMÉLYI FELTÉTELK:

Az óvoda dolgozóinak száma megfelel a törvényi előírásoknak, az
óvodapedagógusok valamennyien rendelkeznek az előírt iskolai végzettséggel,
továbbképzési kötelezettségüknek eleget tesznek, tudatosan választva meg a
speciális, az óvoda sajátos feladataihoz igazodó szakképzési területeket
A DOLGOZÓI LÉTSZÁM ÖSSZETÉTELE:

Óvodapedagógus létszám, óvodavezetővel együtt
Nevelést oktatást segítők (dajkák)
Bölcsődei kisgyermekgondozók
Óvodatitkár
Takarítónő, Mosónő
Fűtő, karbantartó
Személyek összesen
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15 fő
8 fő
4 fő
1 fő
1+1 fő
1 fő
31 fő

SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK:

Logopédus
Fejlesztőpedagógus
Konyhai kisegítő
Személyek összesen

1 fő
1 fő
3 fő
5 fő

Az óvodai nyitva tartás alatt a gyerekekkel szakképzett óvodapedagógus foglalkozik.
A pedagógiai munka hatékonyságát az óvónők szakmai elhivatottsága, tenni akarása
határozza meg. A nevelőtestületre jellemző a folyamatos megújulás vágya, az
önképzésre való igény.

1.2.

SZOCIOKULTURÁLIS HÁTTÉR:

A város társadalmi összetételéből, a családok egyre nehezebb anyagi helyzetéből
adódóan a gyermekek értelmi, érzelmi és szocializációs szintje igen eltérő. Kiemelt
fontossággal bír a szülői házzal való szoros kapcsolat, a folyamatos együttműködési
lehetőségek keresése (családlátogatás, szülői értekezlet, fogadóóra).
A hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekek száma az egresi épületünkben
lényegesen magasabb, ennek az az oka, hogy ezen gyermekek és családjaik az
egresi városrészen laknak, így ők ehhez az épülethez ragaszkodnak. Több ízben
történt felmérés arra vonatkozólag, hogy szeretnék-e gyermekeiket a belvárosi
óvodába hozni. A válasz nagy százalékban nemleges volt. Az ide járó gyermekek
szülei maximálisan elégedettek az itt dolgozó óvodapedagógusokkal, az épülettel és
nem utolsósorban azzal, hogy az intézmény közel van lakóhelyükhöz.
A gyermeki jogok védelme, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek,
családok segítése érdekében dolgozik éppen ebben az épületben az intézmény
gyermekvédelmi felelőse.
Az óvodai nevelés országos alapprogramja és az azzal összhangban lévő óvodai
nevelési programok egymásra épülő, szakmailag összehangolt rendszere a
biztosíték arra, hogy az egyes intézmények szakmai önállósága, az óvodai nevelés
sokszínűsége mellett érvényesülnek azok az általános igények, amelyeket az óvodai
neveléssel szemben a társadalom a gyermek érdekeinek figyelembevételével
megfogalmaz.

„Élni – erre a mesterségre akarom megtanítani őt.
Beismerem, hogy ha kezemből kikerül, nem lesz ő sem bíró, sem katona, sem pap.
Először is ember lesz.
Mindaz, ami egy ember kell hogy legyen.
És a sors teheti majd ahová akarja, mindig a maga helyén lesz.”
Rousseau
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1.3

JÖVŐKÉPÜNK

Szeretnénk ha óvodáink a megértés, az egymás iránti türelem, elfogadás, szeretet:
biztonságot, vidámságot adó béke szigete lenne, ahol a gyermekek napjuk nagy
részét örömmel, boldogan, önfeledt játékkal tölthetik, kreatív, jókedvű, szakmailag
kiváló, mindig megújulni képes óvónők irányításával.
Óvodakép
Az óvoda a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába
lépésig.
Funkciói: óvó – védő, szociális, nevelő, - személyiségfejlesztő funkció.
Célunk: az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség
kibontakoztatásának elősegítése, az életkori és egyéni sajátosságok az eltérő
fejlődési ütemű, és SNI gyermekek figyelembevételével.
Alapelvünk:
• A gyermeki személyiséget tisztelet, elfogadás, szeretet és megbecsülés
övezi, a fejlődésükhöz, nevelésükhöz, szükséges optimális feltételek
biztosítása mellett.
• A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a
gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását.
Óvodáink esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével,
szeretetteljes mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó
légkörével, elsősorban a szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a
gyermekeket az életre. A gyermekek és szülők kívánságát és elégedettségét
mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk életüket, melyhez a
dolgozók hivatásszeretete, a gyerekek és szülők tisztelete, egymás értékeinek
megbecsülése párosul. az optimális feltételek biztosítása mellett.
Az óvodapedagógusok fontos feladata segíteni az iskolai közösségbe történő
beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését és a
környezettudatos magatartás kialakulása szabadidős és kötött tevékenységek
alkalmával. Nevelési programunk fő törekvése, hogy a tanulási képességek és
kompetenciák célzott fejlesztésével minden gyermeket lehetőségeihez mérten
közvetetten felkészítsünk a zökkenőmentes iskolakezdésre, az iskolai közösségbe
történő beilleszkedésre. A program tartalmi kidolgozásánál a gyermek alapvető
megnyilvánulási módjára és fő tevékenységi formájára a mozgásra és játékra
alapozva szervezzük a főbb nevelési területeken végzendő pedagógiai és
pszichológiai feladatokat. A program nevelési keretét egyfelől a gyermek természetes
megnyilvánulási formái, másfelől az óvoda kultúraátadó hatásrendszerének
együttese, kölcsönössége, harmóniája határozza meg.
Biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális
nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Óvodáink dolgozói lehetőséget
biztosítanak arral, hogy a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, és migráns
gyermekek az óvodai nevelés során is lehetőséget kapjanak a kisebbségi, migráns
önazonosság megőrzésére, ápolására, erősítésére és átörökítésére.

40

1.4. A

GYERMEKEK CSOPORTBA VALÓ ELOSZTÁSÁNAK ELVE

Munkánk hatékonyságát nem a csoportszerkezet határozza meg, hanem az
óvodapedagógus
felkészültsége,
rugalmassága,
kreativitása,
empátiája,
helyzetfelismerése, azaz egész egyénisége, személyisége.
Munkánkra mindig jellemző a rugalmasság.
Óvodánkban szervezhető osztott, részben osztott és osztatlan csoport.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek iskolakezdés előtt
azonos életkor szerint szerveződő csoportokba kerüljenek.
A csoportba történő beosztáskor figyelembe vesszük a gyermekek
életkorát, fejlesztési és a lépcsőzetes iskolakezdési lehetőségeket,
valamint a szülői kéréseket.
Létszámát tekintve az objektív feltételeknek megfelelően, az arányos
létszám kialakítására törekszünk, helyi adottságokat, hagyományokat
figyelembe veszünk.

II. AZ

ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI

2.1. Az óvodai nevelés általános feladatai
Az óvodás korú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül:
• az egészséges életmód alakítása
• az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
• az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.
2.1.1. Az egészséges életmód alakítása
Az egészséges életmódra nevelés célja a gyermekek egészséges életviteligényének
kialakítása, testi fejlődésük elősegítése.
Feladatok:
• A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és
biztonságos környezet biztosítása
• Az egészséges életmód, a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak
alakítása
• Ha szükséges megfelelő szakemberek bevonásával speciális gondozó,
prevenciós és korrekciós testi nevelési feladatok ellátása
• A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése
• A gyermek testi képességei fejlődésének segítése, kibontakoztatása
• A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése.
• A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása.
• A gyermekek fejlődéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása.
A fejlődés korai szakaszában az egészséges életmódra történő felkészítés
meghatározó, hiszen ebben az életszakaszban megszerzett ismeretek, készségek,
és szokások a későbbi életvitelt jelentősen befolyásolják. A gyermekek már bizonyos
ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek az óvodába. Ezekre alapozva ezt tovább
erősítve, változtatva alakítjuk a testápolás, táplálkozás, öltözködés, mozgás, pihenés,
levegőzés, testedzés szokásrendszerét.
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Meghatározónak tartjuk a megfelelő napirend kialakítását, mely elegendő időt biztosít
az egyes tevékenységekre, így megteremti a stresszmentes, kiegyensúlyozott,
biztonságos, nyugodt a gyermek számára is kiszámítható légkört. Valljuk, hogy az
egészséges környezet és az egészséges életmód kölcsönhatásában van, egymásra
épül és egymást kiegészíti. Ezért létfontosságúnak tartjuk a környezettudatos
szemlélet és magatartás megalapozását, melynek során kiemelten kezeljük a szülők
szemléletformálását.
A gyermekek gondozása, testi szükségletük, mozgásigényük kielégítése:
A gyermekek gondozásának záloga az óvónő és a gyermekek közötti meghitt,
megértő viszony, a természetes testközelség megléte. A gyermekek azoktól
fogadnak el gondoskodást, akik őszinte hiteles viselkedéssel közelednek hozzájuk,
és tapintatot, elfogadást közvetítenek. Ilyen feltételek mellett ismerhetők meg a
gyermekek igényei, családból hozott szokásai.
Az óvónő a fokozatosság betartásával törekszik arra, hogy a gyermekek egyre
önállóbban elégítsék ki szükségletüket, elősegíti testi képességeik kibontakozását,
melyhez megfelelő pedagógia környezetet biztosít. Az önálló testápolás, étkezés,
öltözködés, szervezettségét az óvodába lépés pillanatától biztosítja az óvónő. A
beszoktatás ideje alatt minden gyermekkel együtt végzi a teendőket, hogy
megtanulhassák a fogásokat, testápolási szokások sorrendjét.
Az egy, csoportban dolgozó óvónők, a dajkák bevonásával megállapodnak a
szükségleteket kielégítő szokások pontos menetében, az azonos gyakoroltatás
érdekében. A fejlődés egyik feltétele a táplálkozás, amely az elhasznált energiát
pótolja és a további testépítést biztosítja. A gyermekek a napi háromszori étkezéssel,
tápanyagszükségletük, ¾ részét az óvodában kapják. Ezért figyelemmel kísérjük a
gyermekek étrendjét, hogy kellően változatos és megfelelő tápanyag-összetételű
legyen. Az étkezési szokásokat az óvónő jól szervezetten alakítja ki.
A gyermekeknek különböző táplálkozási szokásaik vannak. A felnőttek megismerik a
szülők segítségével ezeket, és kellő toleranciával fogadják el a kezdeti
étvágytalanságot, válogatást. Később ösztönözik a gyermekeket, de ne kényszerítik
az ételek elfogyasztására.
Biztosítják, hogy a nap bármely szakában ihassanak.
A testápolás a gyermekek tisztaság igényének kialakítását szolgálja. Az óvoda és a
családi gondozási szokások összehangolása, segít, az azonos elvek betartásában.
Különös gonddal védi a gyermekek érzékszerveit. A bőrápoláshoz, fogmosáshoz, az
orr tisztántartásához, a WC használatához a felnőttek megteremtik a feltételeket úgy,
hogy a gyermekek fokozatosan, önállóan végezhessék ezeket a teendőket. Az
időjárásnak megfelelő öltözködés védi a gyermeket, ezért fontos, hogy a szülők
többrétegűen öltöztessék gyermekeiket.
Ennek kialakításában a szülők lehetnek partnerek, akiket fontos meggyőzni a
praktikus, ízléses öltözködés előnyéről. A mindennapi szabad mozgás
nélkülözhetetlen eleme az óvodai életnek. A gyermekek a természetes
nagymozgásokat, mozgáselemeket egyénileg gyakorolják a sokféle mozgásfejlesztő
eszközökön. Emellett a néhány percig tartós szervezett mozgásos tevékenységek jól
szolgálják a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztését.
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A gyermekek alvásigényének egy részét az óvoda elégíti ki. Az alváshoz tiszta
levegőre van szükség, ezért lefekvés előtt alapos szellőztetéssel teremtsük meg a
feltételeket. A nyugodt pihenés feltétele a csend, a félhomály. Elalvás előtti mesélés
és az azt követő altatók dúdolása kondicionáló reflexként hat. Ha lehet, minden
alkalommal éljék át az altató hatására kialakult szendergés állapotát.
A gyermekeknek különböző az alvásigénye. Mivel a nagycsoportosok ritkán
alszanak, nekik lehetőséget biztosítunk alvás időben külön foglalkozásokra:
- Bábjáték
- Játékos gyermektorna
- Néptánc
- Zene és hallásfejlesztés
- Kismesterség
- Angol nyelv
2 csoportunkban a délelőtt folyamán is vannak angol nyelvű foglalkozások.
A gyermekek egészségének védelme, edzettségének biztosítása:
Az óvodában megbetegedett gyermeket fokozott gondoskodással, elkülönítve
gondozza a felnőtt mindaddig, míg szülei meg nem érkeznek. Ez feltétlenül fontos,
láz, hányás, kiütés, hasmenés, bőrpír, erős köhögés esetén. A fertőzések terjedését
a gyakori szellőztetéssel, edzéssel, megfelelő öltözködéssel, külön törölköző
használatával igyekezzenek gátolni. 3-4 éves gyermekeknél gyakran előfordul, hogy
alvás alatt bevizelnek. Ennek oka általában pszichés eredetű, ezért a leszoktató
eljárások zömmel eredménytelenek. A felnőttek ügyelnek arra, hogy a gyermekek
nehogy szégyenkezzenek. Csakis a tapintatos, szeretetteljes bánásmód és a
szülőkkel való partneri, jó emberi kapcsolat szüntetheti meg az okait. A 4-5 éves
korban kialakuló alakváltozás, hirtelen növekedés gyakran okoz hanyag testtartást. A
szervezett mozgásos tevékenységek különösen a prevenciós fejlesztő tornák, a
mozgási igény kielégítése segít a gerinc deformitások megelőzésében. A
lábboltozatot erősítő, fejlesztő mozgással a lúdtalpas gyermekek lábtartása javítható.
A gyermekek egészséges életmódját úgy lehet biztosítani, ha mindennap, edzési
lehetőségük van. Erre legtöbb alkalmat a szabadban tartózkodás biztosít, mely növeli
a gyermek ellenálló képességét. Ezért minden nap - ha lehet, kétszer is tartózkodnak
a szabadban.
A gyermekek a víz edzőhatását is megérzik az óvodában. Jó idő esetén, az óvoda
udvarán is pancsolhatnak. A nagycsoportosoknak úszást szervezünk, ahol
megismerik, megszeretik a vizet, megismerkednek vízi játékokkal. A gyermek
fejlődéséhez, fejlesztéséhez szükséges egészséges környezet biztosítása. Az óvoda
feltételrendszere befolyásolja a gyermekek egészséges életmódjának szintjét. A
gazdag tárgyi környezet, ha megfelel az egészségügyi előírásoknak és esztétikus,
nyugtató hatású harmóniát áraszt, jó alapot ad, az óvodai nevelő munkához.
Az óvoda legfontosabb fejlesztési tere az óvoda udvara. Az udvar akkor tölti be
funkcióját, ha a gyermekek szinte egész napjukat kint tölthetik. Az udvaron van
árnyékos és napos játszó rész, van füves, homokos, betonos rész is. Az udvar
esztétikai szépségét adja a sok szép virág, cserje, sziklakert, tavacska és megújult
égető kemence. A mozgásfejlesztő eszközök különböző típusú mozgásokhoz adnak
lehetőséget. Bábjátékhoz, énekes játékok játszására alkalmas a betonozott
udvarrész. Az udvari ivókút higiénikus, bármikor a gyermek rendelkezésére áll. Az
óvoda
épületét
a
nevelési-fejlesztési
feladatok
megvalósításának
figyelembevételével az óvónők esztétikusan rendezik be.

43

A több funkciót betöltő csoportszobák alkalmasak a szabad játékra, a tevékenységek
végzésére, az étkezésre, az alvásra és a pihenésre. A csoportszoba barátságossá,
otthonossá, esztétikussá tétele az ízlés közvetítése miatt, valamint a gyermekek jó
közérzetének biztosítása miatt is fontos. A mozgásos tevékenységet mindig nyitott
ablaknál végzik a gyermekek. Fűtés idején a száraz levegő enyhítésére párologtató
szükséges (Venta párologtatás). Minden gyermeknek van külön ruha és cipőtartó
helye. Az öltözőben a szülők részére esztétikus hirdetőtábla van, ahol havi
időszakokra lebontva tájékoztatást kapnak a csoport nevelési, fejlesztési
elképzeléseiről, eredményeiről. A mosdóban megfelelő eszközök segítik a
szükségletek kielégítését. Minden gyermeknek van elkülönített fogmosó felszerelése,
törölközője, fésűje.
A fejlődés eredménye az óvodáskor végén.
• A testápolási szokásoknak megfelelően a gyermekek teljesen önállóan,
felszólítás nélkül tisztálkodnak, fogat mosnak, fésülködnek.
• A tisztálkodási eszközökre vigyáznak, helyére teszik azokat. Zsebkendőjüket
önállóan használják köhögésnél, tüsszentésnél egyaránt.
• Önállóan eldöntik, hogy mennyi ételt fogyasztanak, önállóan töltenek vizet a
kancsóból.
• Készségszinten használják a kanalat, villát, kést, esztétikusan terítenek,
higiénikusan étkeznek.
• Étkezés közben halkan beszélgetnek.
• Teljesen önállóan öltöznek.
• A ruhájukat ki-begombolják, cipőjüket befűzik, bekötik.
• A ruhájukat esztétikusan összehajtva a polcukra helyezik.
• A környezetükben igyekeznek mindenütt rendet tartani.
• Ügyelnek a saját külsejükre, melyben megjelenik a szépre, ízlésességre
törekvés.
2.1.2. Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása
Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartás érzelmi vezéreltsége. A
személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen, hogy a
gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, szeretetteljes légkör
vegye körül.
Mindezért szükséges, hogy
• már az óvodába lépéskor kedvező érzelmi hatások érjék a gyermeket
• az óvodapedagógus – gyermek, gyermek – dajka, gyermek – gyermek
kapcsolatot pozitív érzelmi töltés jellemezze
• az óvoda egyszerre segítse a gyermek szociális érzékenységének fejlődését
és éntudatának, önkifejezésének alakulását, engedjen teret énérvényesítő
önkifejezésének teret adó szemléleti törekvéseknek.
• fektessen hangsúlyt a gyermeki személyiségfejlődésben a szokás- és
normarendszer megalapozására.
• jelenjen meg a gyermek szűkebb és tágabb környezetéhez, a szülőföldhöz
való kötődést segítő pedagógus attitűd.
• kapjon hangsúlyt a gyermek személyiségfejlődésének alakulásában a modell
értékű kommunikáció, bánásmód, viselkedés az óvodai feladatellátásban
résztvevő felnőttek között.
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Érzelmi nevelés és társas kapcsolatok:
A szociális és egyéni nevelés célja a gyermekek egyéni érdekeinek,
tulajdonságainak, képességének kibontakoztatása a közösségen belül, a csoport
normái alapján.
Feladatok:
A gyermek-gyermek, a felnőtt-gyermek pozitív érzelmi töltésű kapcsolatának
kialakítása. Az érzelmekre épülő kapcsolatteremtő és megtartó képességek
formálása, erősítése a társas kapcsolatok létrehozása érdekében.
Az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, családias légkör megteremtése a
beszoktatástól az óvodáskor végéig.
Az óvodáskorú gyermek jellemző sajátossága a magatartási érzelmi
vezéreltsége. A személyiségen belül az érzelmek dominálnak, ezért elengedhetetlen,
hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, szeretetteljes, derűs légkör vegye
körül.
A családias légkörben kialakul a gyermekek érzelmi kötődése társaikhoz,
felnőttekhez egyaránt. Ez olyan hangulatot ad, ami kapcsolatteremtésre,
cselekvésre, játékra ösztönöz. Ezért a gyermekek élettere barátságos, otthonos, amit
elsősorban az óvónő tervez meg, de lehetőséget ad arra, hogy a gyermekek ötletei,
elképzelései is érvényesüljenek.
Minden óvodai csoportnak hagyománya, szokásrendszere, jelképrendszere,
szimbóluma van. Ami sajátos, egyéni színezetű légkört biztosít és ez is mélyítheti a
gyermekek összetartozását, együttérzését.
A gyermekek érkezésekor az óvoda aulájában, folyosóján, halk zene segíti a
nyugalmat árasztó miliő megteremtését. A beszoktatás időszaka meghatározza a
gyermekek kialakuló érzelmi kötődését az óvodához. Az óvónők a szülőkkel együtt
megteremtik a lehető legnyugodtabb feltételeket, a gyermekek közösségbe történő
beilleszkedéséhez.
Nagy fokú körültekintést, gyöngédséget, megértést és türelmet kíván meg a 3-4 éves
gyermekek beszoktatása. Az óvónőd lehetőséget adnak arra, hogy a gyermekek
szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvodával. A gyermekeknek a szülői együttlét
biztonságot ad az új környezet elfogadásához, ugyanakkor a szülő megismeri az
óvoda belső életét, a gyermekek napirendjét, szokásait. A „biztonságos” beszoktatás
során viselkedési rendet tanul meg a gyermek, ami segíti a társas beilleszkedését.
A beszoktatás ideje alatt a gyermekek magukkal hozzák azokat a tárgyaikat,
amelyekhez ragaszkodnak. A beszoktatásban mindkét óvónő részt vesz. Az óvónők
a szülőkkel beszéljék meg a beszoktatás menetét.
A sok érdekes, ízléses játék mellett az óvónők személyes kapcsolattal, mesével,
ölbeli énekes játékokkal, mondókákkal kedveskednek a gyermekeknek.
Az idősebb óvodások is meglephetik a kicsiket egy-egy szép verssel, mesével,
énekes játékkal.
A lefektetésnél az új gyermeket különös szeretettel veszik körül az óvónők.
Az óvónők különös türelemmel, tapintattal mutatják be a testápoláshoz, étkezéshez
használatos tárgyakat. Az 5-6-7 éves gyermekek segítik a kiscsoportosokat az.
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A családias légkör megteremtése elősegíti a gyermekek társas kapcsolatainak
alakulását. Mindehhez gazdag tevékenykedtető élet szükséges. A közös élmények
az óvodáskor végéig biztosítják a gyermekek együttműködését, amihez formálódik
egymáshoz való viszonyuk.
A gyermekeknek lehetőségük van minél többször érdeklődésüknek megfelelő
tevékenységet választani, hogy gyakran átélhessék a belülről táplálkozó kedvet,
motivációs állapotot.
2.1.3. Az anyanyelvi, az érzelmi fejlesztés és nevelés megvalósulása
1. Az Óvoda a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára mint életkori
sajátosságra építve biztosítson a gyermeknek változatos tevékenységeket,
melyeken keresztül tapasztalatokat szerezhet a természeti és társadalmi
környezetről.
2. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció különböző formáinak alakítása
– helyes mintaadással – az óvodai nevelőtevékenység egészében kiemelt
jelentőségű. Különösen a beszédkedv fenntartására, a gyermek
meghallgatására, a gyermeki kérdések érvényesülésére a válaszok
igénylésére szükséges figyelmet fordítani. Az anyanyelvi nevelés valamennyi
tevékenységforma keretében megvalósítandó feladat.
3. Az értelmi nevelés további feladatai: egyrészt a gyermek spontán szerzett
tapasztalatainak, ismereteinek rendszerezése, bővítése, a különböző
tevékenységekben és élethelyzetben való gyakorlása. Másrészt az értelmi
képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, képzelet,
gondolkodás) és a kreativitás fejlesztése.
Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés
Az értelmi nevelés változatos tevékenységeken keresztül, a kultúraátadás
hatásrendszerében az óvodai nevelési módszerek segítségével, elsődlegesen a
gyermek szabad játéka által valósul meg. Az értelmi fejlesztés szoros kapcsolatban
van az anyanyelv és kommunikáció alakulásával. A program lényeges része a
beszéd, az anyanyelv és a kommunikáció fejlesztése. A kommunikáció a beszéd és
a gondolkozás egyik eszköze.
A kommunikáció egyszerre cél és eszköz a társas kapcsolatokban. Célja a kapcsolat
felvétele, az információ eljuttatása a másikhoz, a társ reakcióiból (kommunikációs és
metakommunikációs) a megértés ellenőrzése, a kapcsolat valamilyen szintű
mélyítése. A kommunikáció és a metakommunikáció elválaszthatatlan egymástól, a
jelzések kiegészítik, helyettesítik, mélyítik vagy semlegesítik a szóbeli közlést. Az
egyéni fejlődés biztosításához az óvodapedagógus személyes példájával
(odafigyelés,
meghallgatás,
beszélgetés),
kommunikációs
helyzetek
megteremtésével ösztönzi a gyermekek közötti kommunikációt, lehetőséget teremt a
monologikus beszédre. Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységi forma
keretében megvalósítandó feladat. Az anyanyelv fejlesztése és a kommunikáció
különböző formáinak alakítása – beszélő környezettel, helyes mintaadással és
szabályközvetítéssel (a javítgatás elkerülésével) – az óvodai nevelőtevékenység
egészében jelen van. A gyermek beszéd- és kommunikációs képessége
elsődlegesen függ a családi szocializációtól, mely előnyös vagy hátrányos helyzetet
teremt a gyermek számára a közösségben.
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Célunk:
• A
gyermekek
spontán
szerzett
tapasztalatainak,
ismereteinek
rendszerezése, célirányos bővítése.
• Kognitív képességeik fejlesztése:
• egyre pontosabb, valósághű észlelés
• figyelem-összpontosításra való képesség
• valósághoz közelítő képzeletei működés
• reproduktív emlékezet
• problémamegoldó és kreatív gondolkodás
• az alakuló fogalmi gondolkodás
• A beszédkedv felkeltése és fenntartása
• A beszédhallás és szövegértés fejlesztése
• Kapcsolatfelvétel támogatása, az információ eljuttatásának segítése a
másikhoz, verbális és nonverbális eszköztár kialakításával.
Az anyanyelvi, értelmi fejlesztésből és nevelésből adódó óvónői feladatok
• Olyan biztonságos, elfogadó, szeretetteljes légkör megteremtése, ahol
bátran elmondhatják a gyermekek a gondolataikat
• Változatos tevékenységek szervezése, biztosítása
• A sokoldalú tapasztalatszerzés biztosítása, mely a későbbiekben élményként
előhívható
• A természeti és a társadalmi környezet jelzéseinek, nonverbális közléseinek
észrevétetése, megismertetése
• A gyermekek kíváncsiságára, érdeklődésére építés
• Az egyéni érdeklődési kör figyelembevétele
• Figyelem - összpontosításra motiválás
• A pszichikus képességstruktúrák fejlődésének egyéni nyomon követése, a
szükséges fejlesztési feladatok tervezése és beépítése a gyakorlatba
• Minden gyermeki kérdés megválaszolása
• Kommunikációs helyzetek teremtése, a gyermekek beszédkedvének
felkeltése
• A gyermekek szókincsének bővítése
• Metakommunikációs eszköztár megismertetése, gyakorlása játékban
• A társ verbális és nonverbális reakciói megértésének segítsége
• a nyelvileg hátrányos helyzetű, ill. nyelvileg kiemelkedő gyermekek
differenciált fejlesztése
• Nyelvtanilag helyes, jól érthető, tiszta beszéddel mintaadás
• Migráns gyermekek egyéni fejlesztése a magyar nyelv megismertetése terén
• Szakmai kapcsolat tartása a logopédussal, fejlesztőpedagógussal
A báb, mint a nevelés egyik eszköze:
2011-ben óvodapedagógusainkból megalakult a Bojtocska bábcsoport, melynek
vezetője Molnárné Szántai Andrea óvodapedagógus kolléganőnk, aki szakvizsgázott
nyelv és beszédfejlesztő óvodapedagógus.
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A nevelési év során több alkalommal is igényes bábdarabokat játszunk gyermekeink
részére. A Bojtocska bábcsoportot az hozta életre, hogy tudjuk milyen erők rejlenek a
bábokban, milyen fontos, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő, ízléses, nevelő
hatású, magatartás formáló, esztétikai értékeket nyújtó bábelőadásokat lássanak.
Már most látjuk, hogy célunkat elértük, hiszen a gyermekek szeretettel, türelmetlenül
várják újabb és újabb előadásainkat. Ez inspirál minket a folyamatos munkára,
bábjaink korszerűsítésére, új nagyméretű bábok vásárlására és a bábozáshoz
szükséges egyéb kellékek fejlesztésére (bábparaván, hangosítás, CD lejátszók,
CD-k).

„A bábjátékra tehát szükség van.
Színházértő, színházteremtő – egyáltalán embert nevel.
Ennél szebb feladat alig akadhat.”
Szentirmai László

III. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, FELFOGÁS
Óvodánk a 2004-ben kidolgozott – az óvodai nevelés országos alapprogramja
alapján elkészített – helyi nevelési program szerint dolgozik. 2013. szeptember
elsejétől óvodánk csatlakozni kíván a néphagyományőrző óvodákhoz.
Óvodánkban a néphagyományőrzés – a néphagyomány éltetése már több mint 10
éves múltra tekint vissza, így arra gondoltunk nevesítsük is lelkiismeretes munkánkat
és csatlakozzunk azokhoz az óvodákhoz, akik nevelésük alappillérei között tudják a
néphagyományok éltetését.
A néphagyományőrző nevelési program elkötelezettséget vállal a magyar óvodai
nevelés időt álló értékeiért és hagyományaiért. Meggyőződésünk, hogy az óvodás
korú gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat
megismerje, ezekről pozitív élményeket szerezzen, és ezáltal hiteles, követendő
mintát kapjon. A gyermek, családtagjaival, társaival olyan külsőségekben,
tartalmukban visszatérő élményeket él át, amelyek otthonához, szülőföldjéhez köti,
életre szóló útravalót kap.
Hiszünk abban, hogy a 3 –6-7 éves életkor érzelmileg és értelmileg fogékony időszak
kiemelkedően fontos az ÉN alakulása szempontjából. A program az óvodáskor
egyedülállóan jellemző érzelmi fogékonyságra és sajátos aktivitásra alapoz. A
gyermek játéka, ami örömet és boldogság érzetet ad, jól ötvözhető a néphagyomány
éltetéssel, a természetszeretettel. Mindez alkalmanként kiegészül a család aktív
közreműködésével.
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Mit nevezünk néphagyománynak?
„Azt a láthatatlan szervezőerőt, amely a legrégebbi időkben az emberiség
megmaradásának egyik legfontosabb feltétele volt, amely kényszerítette
eleinket egymás szájáról lesni a szót, egymás kezét figyelve megtanulni a
mozdulatot, hagyománynak, idegen szóval tradíciónak nevezzük.”
(Kósa, Szemerkényi, 1975)
Meggyőződésünk, hogy a kisgyermekkorban a cselekvéssel szerzett tapasztalatok,
érzelemdús élmények hatnak a felnövekvő egyén cselekedeteire. Felnőtt korában a
néphagyomány – éltetés igénye, már mint magasabb rendű szükséglet jelenik meg.
Hitvallásunk, meggyőződésünk fontos eleme az is, hogy az „ünnepelni tudás”
képességének alakítását a néphagyomány – éltetés, a természet és a társak
szeretetére nevelés elősegíti. A gyermek évről évre örömmel vesz részt a jeles
napokat megelőző közös készülődésekben, számára az ünnepnap a várva várt nap.
Ha az ünnep napján a gyermeket körülvevő felnőttek magatartása, és a környezet
jelzései (ünnepi jelképek) hitelesek, a naphoz kapcsolódó közös élmények a
gyermekben mély érzelmi nyomot hagynak. Átérzik az ünnepnapok „másság” – át, a
bensőséges összetartozás élményét, alapozódik az „ünnepi tudás” képessége. Ezek
a gyermeki élmények hatnak a családok szemléletmódjára, az óvoda megteremtheti
a családokkal való együttműködés sajátos formáit.
A hagyományőrzést szolgáló feladatok
A népi hagyományok gazdag tárházából a gyerekek korának megfelelő, számukra
örömteli ingereket, élményeket adó és cselekvésre késztető elemek kiválogatása, és
azoknak a nevelés folyamatába illesztése kulcsfontosságú feladat.
-

A mindennapok népszokásőrző tevékenységei közül a programban azok
kapnak helyet, amelyek a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz
való kötődés, a felnőttek és a gyermektársak megbecsülését állítják előtérbe.

-

A jeles napok közül azok kerülnek a programba amelyek jelen voltak és
vannak az óvodai nevelésben (karácsony, farsang, pünkösd stb.), csak itt új
tartalommal bővülnek ki. Továbbá azok, amelyek a hétköznapok
népszokásőrző tevékenységeit visszatérő jelképekkel, cselekvésekkel
ünnepivé emelik.

-

A népi kultúra szellemi, tárgyi alkotásai közül az esztétikai élményeket fokozó
alkotások kiválogatása, és ezeknek a programba fűzése képez fontos
feladatot.
„A kisgyermekkel mindent elérhetünk személyes példa és tett által.”
(Brunszvik Teréz)

49

Gyermekképünk:
Olyan gyermek nevelés, aki érzelmileg gazdag, a településhez kötődő, a
környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó,
másokat
elfogadó, együttműködő személyiség.
Olyan gyermek nevelése, aki tudja, hogy vannak gyökerei amelyekhez vissza
nyúlva megismerheti déd és ük szülei játékait, mondókáit, dalait, táncait,
mindazokat az
eszközöket amelyeket a mindennapi élet során használtak.
„Abból kell kiindulnunk korunk zaklatott ritmusú, mind inkább igénytelenné
váló világában, hogy még határozottabban kell fellépnünk a magyar beszéddel
kapcsolatban
eluralkodó / eluralkodott szellemi környezetszennyezéssel szemben.
Tehetjük ezt türelemmel, gondosan válogatott anyanyelv – pedagógiai
módszerekkel, és mindenek előtt: pallérozott mintaadással.”
Dr. H. Tóth István kandidátus

3.1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

AZ ÓVODAI ÉLET FŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁI:
Játék
Mese – vers, dramatikus játék
Ének, énekes játékok, zenehallgatás
Rajzolás, mintázás, kézimunka
Mozgás, mozgásos játékok
Külső világ tevékeny megismerése
Környezet megismerésére nevelés
Matematikai nevelés
Munka jellegű tevékenységek

a., Játék
Az óvodai mindennapokban a játék az a meghatározó és elsődleges tevékenység,
amelyre a legtöbb időt szükséges fordítani. A gyermeki szükségletek kielégítéséhez,
a gyermeki személyiség fejlődéséhez elengedhetetlen azoknak az érzelmeknek az
átélése, amelyeket a barátokon, társakon keresztül szereznek. A játéktevékenységek
során megismerik egymást, megtanulnak alkalmazkodni, szabályokat elfogadni és
betartani. Megismerik az őket körülvevő világot, új ismeretek birtokába jutnak.
Fejlődnek képességeik, mozgásuk, emlékezetük, gondolkodásuk, kreativitásuk,
beszédük, érzelmeik.
Fontos, hogy a gyermekek számára a játék, mint belső igényből fakadó tevékenységi
forma, része legyen az ismeretszerzésnek, lehetőséget adjon a megszerzett
tapasztalatok többszöri átélésére, segítse elő egyéni vágyaink, ötleteinek
kibontakozását. Ehhez elsődleges szempont a szabad játék túlsúlyának
érvényesülése, az óvodapedagógus indirekt irányítása mellett.
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b., Mese – Vers, Dramatikus Játék
A gyermek érzelmi, értelmi, etikai fejlődéshez, valamint pozitív személyiségjegyeik
megalapozásához elengedhetetlenül szükséges a mágikussággal, csodákkal teli
meseélmények, a rímekben csengő versek. A mesélés, verselés, dramatizálás,
bábozás, megvalósításával fejlődnek a gyermekek nyelvi képességei, alakulnak
emberi kapcsolataik.
Törekszünk a felhasznált irodalmi anyagok igényes összeállítására, igényes
előadásmóddal, a beszéd zenei elemeinek felhasználásával igazi irodalmi
élményeket nyújtunk a gyermekeknek.
A bábozással, dramatizálással, dramatikus helyzetekkel lehetőséget adunk a szabad
önkifejezésre. Főleg a magyar népi kultúrára támaszkodunk, de az igényes irodalmi
alkotásokat is felhasználjuk.
c., Ének, Zene, Énekes Játék
A Kodály – koncepció, az óvodás korra gondosan kimunkált módszerek ma is biztos
alapot jelentik a zenei anyanyelv lerakásához, a további fejlesztéshez. Minden
gyermek örömmel, élvezettel vesz részt a zenei jellegű tevékenységekben. A közös
játékokon keresztül koruknak, képességeiknek, egyéni fejlettségüknek megfelelően
sajátítják el a zenei ismereteket, készségeket, ezáltal kialakul zenei anyanyelvük. A
napi tevékenységekben rejlő lehetőségek kihasználásával fokozatosan eljuttatjuk a
gyermekeket a passzív befogadástól az aktív részvételig, majd az önálló, kreatív
zenei tevékenységekig.
A hangszerekkel való ismerkedés különleges izgalmat és élményt jelent a
gyermekeknek. A mindennapos hangszerhasználat a zenei készségfejlesztésben
fontos szerepet játszik. Láthatatlan szállal köti őket a muzsikához, amelyet az óvónő
hangszerének, zenélésének a tisztelete erősít. Lehetőség nyílik a népi hangszerek
megismerésére, készítésére is. Ilyenek a köcsögduda, doromb, citera, dob, nádsíp,
cserép síp, furulya.
A gyermekek által önállóan is elkészíthető pl: dióhéj pengető, kukorica hegedű, stb…
5-6 éves korukra a gyermekek képesek lefogni a furulya minden egyes lyukát és
képessé válnak arra, hogy egyszerűbb darabokat kottából olvasva vagy fejből
eljátszanak. A folyamatos gyakorlás eredményeként a tehetséges gyermekek az
óvónővel együtt kánonban is képesek furulyázni.
A néptánc az óvodában a felnőttek táncát jelentheti, amely élmény nyújtó a
gyermekek számára. A nehéz lépések nem felelnek meg a 3-6-7 éves korú
gyermekek mozgásfejlettségének!
A gyermekjátékokban előforduló egyszerű táncos mozgások, változatos
játékmozdulatok és térformák kényszer nélkül fejlesztik a gyermekek ritmusérzékét.
Előkészítik a későbbi néptánc tanulást.
A zenehallgatás anyaga az óvónő igényes válogatást tükrözi. Az anyagot népdalok
és műdalok alkotják, élő előadásmódban. A gépi zene nem ajánlott.
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d., Rajzolási, Mintázás
A rajzolás során lehetőségük van a gyermekeknek élményeik és fantáziaviláguk képi,
szabad önkifejezésére. Az ehhez szükséges eszközöket az óvónő biztosítja, mint
ahogyan az elegendő időt is, hogy a gyermekek lehetőleg addig alkossanak,
ameddig kedvük van.
A vizuális tevékenységek tárháza nagy, kezdve a szabad rajzoláson, bővülve a
festés, mintázás, agyagozás, origami készítés, batikolás technikájával. Az elkészült
alkotásokat közszemlére állítjuk ki, ahol ők maguk is kritizálhatnak, dicsérhetnek és
remekműveiket megtekinthetik a szülők, az óvodába érkező vendégek is.
e., Mozgás, mozgásos játékok
Vallom, hogy a mozgás az óvodás korú gyermek lételeme. A spontán végzett
mozgás a gyermek számára örömforrás. Erre alapozzuk gyermekeink
mozgásfejlesztő tevékenységeiket. Biztosítjuk a mozgáshoz szükséges feltételeket
(hely, idő, tér), azt, hogy minden nap hosszabb időt levegőn töltsenek a gyermekek.
A játszókert adottságait igyekszünk messzemenően kihasználni (homokozók,
mászókák, mozgásfejlesztő játékok, napfürdőzés, parkosított terület).
Tornatermünk lehetőséget biztosít a bordásfal, mászókötél, a trambulin és egyéb
mozgásfejlesztő eszközök kipróbálásra, rendszeres használatra. Tudjuk, hogy a
kiegyensúlyozott személyiség kifejlődéséhez elengedhetetlen a motoros képesség
fejlesztése. A mozgás csak akkor lehet fejlesztő hatású, ha azt a gyermekek önként,
vidáman, jó közérzettel, nyugodt, biztonságos, odafigyelő környezetben végzik.
f., A világ tevékeny megismerése
Fontos szerepe van a gyermekek nevelésében a környező világ megismerésére
nevelésnek, hiszen általa nevelünk a felnőttekkel együttműködő, kreatívan
gondolkodó, érdeklődő gyermekeket, akik nem közömbösek környezetük iránt. Az itt
eltöltött idő nyitottabbá, fogékonyabbá teszi őket ezen értékek megőrzésére,
gondozására, megóvására, hogy a gyermekeke életkori sajátosságainak
megfelelően tapasztalatokat szerezzenek az őket körülvevő világról.
g., Környezet megismerésére való nevelés
„A természet az élet bölcsője”
(Schmidt Egon)
Az általunk nevelt gyermekekben megalapozzunk a természet szeretetét,
megismerésével a természet tisztaságának, szépségének védelmét. Ezért rendkívül
fontos a napi életet átható tudatos természetszeretetre, gondozásra nevelés. Arra
törekszünk, hogy amit csak lehet a helyszínen, a természetben, élőben figyeltessük
és tapasztaltassuk meg a gyermekekkel.
Lehetőségeink:
- séták
- kirándulások
- túrák
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- erdei óvoda
- szüret
- évszakonkénti munkák
Megfigyelik a gyermekek az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, időjárását,
növényeit.
Gyűjtenek terméseket, leveleket, kavicsokat, évszakokra jellemző képeket. Tudnak
gyönyörködni az évszakok növényeiben, a növények fejlődésében megtanulják azok
ültetését, fejlődési feltételeit.
h., Matematikai nevelés
Fontos feladatunk a matematikai kíváncsiság és érdeklődés kibontakoztatásának
segítése, a matematikai beállítódás, szemlélet megalapozása. Matematikai
fogalmakkal a gyermekek a minden napi életben állandóan, találkoznak, így szinte
természetes módon ismerkednek meg velük. Megteremtjük annak a lehetőséget,
hogy tevékenykedés, cselekvés során fejlődjenek képességeik, alakuljon ki bennük a
pozitív viszony a matematikához úgyhogy közben megélhetik, átérezhetik a
felfedezés, rátalálás, felismerés, tudás örömét.
Fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekkorban a család által nyújtott matematikai
tartalmú ösztönzéseket időben kövesse a tudatos óvodai nevelés, a gyermek
egyenletes, töretlen fejlődését biztosító módszerekkel.
i., Munka Jellegű Tevékenységek
A gyermekek mindennapi munkálkodásuk közben ismerkednek környezetükkel,
egyre több információ és pontosabb tapasztalat birtokában alkotnak képet az őket
körülvevő tárgyi világról. Munka jellegű tevékenységük során társadalmi
környezetükről speciális ismereteket szereznek. Az óvodában a munka elsősorban a
csoportért végzett tevékenység. Tartalmazza az óvoda, a csoport mindennapi
életével kapcsolatos alkalomszerű munkát, a növény – és állatgondozást. Ezzel
hozzájárulunk a gyermekek közötti, szükségességének és örömének felfogásához,
átéléséhez. Lehetővé válik általa a kitartás, felelősségérzet, a kötelességteljesítés
gyakorlása, e közben alakul a gyermekek önértékelése. A negatív és pozitív
élethelyzetekben szerzett tapasztalatok tudatos segítségünkkel vezetnek el a kívánt
végeredményig. Fontos, hogy a gyermekek a különböző munkafeladatokat ne a
felnőtt követelésére végezzék, motivációjuk ne az elismerés, értékelés várása
legyen, hanem mintegy természetes, észrevétlen módon reagáljanak a külső
szükségletekre, vegyék észre, ha valamit meg kell tenniük. Az óvónő példakép kell,
hogy legyen, őszinte, természetes magatartásával mutasson mintát és
viselkedésével jelezze elvárasait.
3.2. NÉPHAGYOMÁNYŐRZÉS

A NEVELÉS FOLYAMATÁBAN

A népszokás „… a kultúra hagyományozódásának spontán formája, az a keret,
melyben a nép ünnepe és hétköznapja lejátszódik. Közösségi magatartás mód és
cselekvésmód ; olyan viselkedési mód melynek a közösség tagjai alávetik magukat,
mert megfelel az élő kulturális hagyománynak. Egyszerre illemtan, erkölcsi kódex,
íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia. „
(Dömötör Tekla: Magyar Népszokások)
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Óvodai nevelésünk feladatai az egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő
tevékenységek, a gyermeki tevékenység a játék, mind olyan eljárások keresését
kívánják, amelyek a gyermek emberi méltóságát, a gyermeki tanulás korszerű
felfogását veszik figyelembe.
A programunk abból indul ki, hogy a népi dalosjátékok, táncok, manuális
tevékenységek, a természet évenként ismétlődő változásai bonthatatlan egységben
élnek. Ez az egység abban is megmutatkozik, hogy a természet változásait követő
ünnepek, az emberi élet fordulói mindig meghatározott mondandóval és
cselekedettel jelennek meg.
Programunk nem csak a népművészet és a szokásőrző jeles napok elemeit
öleli fel, hanem a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységeket is. A
néphagyományőrző tevékenységeket tartalmilag és időrendileg egységes
rendszerbe foglalja. Ennek összefoglaló keretét évszakonkénti rendezésben az
„ÉVKÖR” adja.
(1.ábra)
A néphagyományőrzés célja:
az óvodai nevelésben is a múlt értékeinek átörökítése,
éltetése.

Néphagyományőrző tevékenységek tartalma
Játékidőben a természetes anyagok közelsége motiválja a gyermekeket.
A gyermek kíváncsiságából fakadóan nyúl a természetes anyagokból az agyaghoz,
gyapjúhoz, fonalhoz, bőrhöz és fához.
Az anyagok állandó jelenléte cselekvésre készteti, fejleszti az alkotó képességet. Az
elkészült tárgyak népi gyermekjátékszerek tovább motiválják a tevékenységét,
gazdagítják a játékát, alkotásra kész emberré teszik. A népszokásokhoz fűzött, az
óvónő által elmesélt történetek hatást gyakorolnak erkölcsi ítéleteik alakulására ,
magatartáskultúrájukra, viselkedésmódjukra.
Az óvoda udvara környéke,a séták, a kirándulások, jó lehetőséget adnak a
természet, a környezet megszerettetésére, az évszakok változásaiból fakadó népi
időjóslások felidézésére. A gyermekeket a közösen átélt élmények a környezetükhöz
kötik, amelynek a védelmezőivé válhatnak.
A szülőföld szépségének megláttatása, a környezet alakítása, amelyben a gyermek
közvetlenül részt vesz, alakítja vizuális látásmódját. Ez az alap, melyre a gyerekek
művészetre nevelése épül.
A népi kultúra tárgyai, a népköltészet alkotásai a gyermek érzelmein át hatva épülnek
be a gyermek ízlésvilágába. Zenei, irodalmi és vizuális nevelése is e „gyökerekből”
táplálkozik, amelynek anyaga a népművészet értékes és szép alkotásai.
A mindennapi élet tevékenységei és a jeles napok a néphagyományokban szorosan
összetartoznak. Az óvodában megünnepelt jeles napokkal színesebbek lesznek a
hétköznapok, és fel lehet kelteni a gyermekek érdeklődését az egyházi és az
úgynevezett” zászlós ünnepek” iránt is.
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A névnapok közül elsősorban azok váltak jeles napokká, amelyhez történelmi
események, természeti megfigyelések és bizonyos munkafolyamatok kapcsolódtak.
E folyamatban fontos az óvónő szerepe, az, hogy néprajzi ismereteit folyamatosan
bővítse, összegyűjtse szűkebb környezete hagyományait. E gyűjtő munkában számít
a szülők és a nagyszülők segítségére. A néphagyományőrzés elemeit mértéktartóan
jeleníti meg az óvodai környezetben. Az óvónő egy részt a folyamatos napirendben,
a játéktevékenységbe ágyazottan tervezi és szervezi a hagyományőrző cselekvési
formákat. Másrészt a délutánokon, a hétvégi programokon a családok együttműködő
részvételével teremt megfelelő alkalmakat.
A helyi lehetőségekhez és igényekhez igazodóan alkalmazza az évkörös
rendezési elvet.
Kiválasztja a jeles napot a mindennapos hagyományőrző tevékenységeket és a
kapcsolódó irodalmi és zenei alkotásokat, népművészetőrző technikákat.
A néphagyomány éltetés személyiségfejlesztő hatása
A néphagyomány éltető szellemben nevelkedett gyermek alkotó kölcsönhatásban él
a természettel, ráérez arra, hogy a világot képes alakítani. Megismeri a közös alkotás
örömeit a múlt értékeit, a környezetért érzett felelőséget. Érzelmileg gazdagabbá,
értelmileg fogékonyabbá válik. Alapozódik benne, a környezet és a haza iránti
szeretet érzése.
Összegzés
A hagyományőrzés a teljes nevelési folyamatot áthatja, a gyermek
személyiségét
gazdagítja.
Beépül
a
gyermek,
a
felnőtt
teljes
tevékenységrendszerébe. A családokkal való együttműködést kiteljesíti.
Az óvodában játszható énekes népszokások:
Azok az énekes népszokások fordulhatnak elő az óvodában, amelyek megfelelnek a
gyermekek életkori sajátosságainak, kapcsolódónak az évszakok változásaihoz, az
évente visszatérő naptári ünnepekhez. Nem a szereplés, hanem a játék öröme,
egyedi íze az, ami indokolja ezeknek az énekes népszokásoknak az éltetését.
„A múltból érdemes elhozni a parazsat,
a hamut pedig ott kell hagyni…”
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A néphagyományhoz kapcsolódó ünnepek
-

-

-

-

-

-

-

-

Farsang: farsang napján a gyerekek és felnőttek jelmezeiket magukra öltve
„mulatnak”.
Mátyás napi mesés délelőtt: ezen a délelőttön az Óvodai Báb játszásban
aktívan résztvevő gyermekeink adnak elő egy vagy két bábdarabot.
Fonó: a délután folyamán szülőknek, meghívott vendégeknek mutatják be azt,
hogy hogyan is mentek és mit is csináltak esténként a lányok és a fiúk a
fonóban. Ennek a délutánnak aktív részesei óvodánk óvodapedagógusai is,
akik az előadás alatt (mint régen is a felnőttek) szőnek, fonnak, kukoricát
morzsolnak stb.
Télkergető tavaszváró – Kiszebáb égetés: elkészül a „kiszebábu”, amit a
farsangi mulatság végén elégetünk. Ez a tél elűzését a tavasz várását
jelképezi. Kicsik és nagyok felsorakozunk az óvoda udvarán és hangszerekkel
a kezünkben körben sétáljuk intézményünk két épületét, miközben
folyamatosan énekelünk, hangoskodunk, csörgünk, zörgünk, dobolunk és ily
módon is űzzük a telet.
Gergely járás: a délelőtt folyamán megterítjük az asztalokat (kenyér, kolbász,
szalonna) és szeretettel várjuk az iskolából az első osztályosokat akik kedves
előadásukkal hívják nagycsoportos óvodásainkat az iskolába.
Lakodalmas: a délután folyamán szülőknek, meghívott vendégeknek mutatják
be, elevenítik föl a régi lakodalmak hangulatát melynek végén táncház
formájában táncba hívjuk a vendégeket. Ennek a délutánnak aktív részesei
óvodánk óvodapedagógusai is, akik az előadás alatt csigatésztát készítenek.
Húsvét: a lányok már a húsvétot megelőző időszakban ajándékot készítenek
a fiúknak, miközben ők verset tanulnak a lányoknak. Ezt követően a fiúk
locsolkodnak, a lányok ajándékkal kedveskednek.
Komatálazás: népszokásból lett gyermekjáték. A komatálban finom falatok
vannak (pl: a gyermekekkel közösen sütött pogácsából), kóstolót visznek a
többi csoportnak, akik viszonozzák a kedves figyelmességet. A közös játékkal
barátságot kötnek.
Pünkösd: a pünkösdölés pünkösdi királylány választásról, pünkösd járásról
szól. Lehetőség nyílik a különböző ügyességi játékok gyakorlására, a győztes
pünkösdi királlyá választására. A lányok „házról – házra” járnak köszöntésüket
és jókívánságaikat elmondani.
Mihály napi vásár: már kora reggel egy hagyományos paraszti udvarrá
alakítjuk át az óvoda udvarát, melyben helyet kapnak az állatok (bárány,
kecske, galamb, tyúk, nyúl) a kukorica góréból készített kunyhók, a taligára
rakott sütőtökök, dísztökök. Az udvar másik részén a hagyományoknak
megfelelő vásári forgatagot szimbolizáljuk, ahol mindenki kedve szerint
vásárolhatja az „ócsó” portékákat. Természetesen elmaradhatatlan a vásári
forgatagba hívogató.

Ez alkalomból kora reggel begyújtjuk a kemencét, melyben különböző
ízesítésű kenyér lángost sütünk.
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Idősek hete: a hét folyamán nagy szeretettel várjuk a csoportokba a
nagyszülőket és dédszülőket, akik betekintést nyerhetnek az óvoda életébe,
együtt játszhatnak unokáikkal. A hét egyik napján óvodánk egyik csoportjának
gyermekei ellátogatnak a finkei Idősek Otthonába, ahol népi dalos játékokkal
köszöntik az időseket.
Szüreti felvonulás és mulatság: népviseletbe öltözött gyermekeink szüreti
„csokrot” adnak elő az óvoda udvarán felelevenítve a régi szüretek hangulatát,
majd szüreti felvonulás gyanánt körbe sétáljuk intézményeinket, miközben
szüretelős dalokat énekelünk. A délelőtt folyamán még arra is sort kerítünk,
hogy az otthonról hozott szőlőből mustot készítsünk, és kóstoljunk.
Ez alkalomból kora reggel begyújtjuk a kemencét, melyben különböző
ízesítésű kenyér lángost sütünk.
Lucázás: a gyerekek kis pohárkába búzát vetnek, hogy majd hazavihessék a
család karácsonyi asztalára. A fiúk szobáról szobára járnak kisebb
farönkökön, szalmán vagy kukoricaszár kötegeken ülve „kotyolnak”, mondják
mondókáikat, jókívánságaikat, énekelnek. A kapott ajándékot tarisznyájukba
gyűjtik.
Adventi gyertyagyújtás: karácsonyt megelőző négy vasárnapon (pénteken)
meggyújtjuk az adventi koszorún elhelyezkedő hitet, reményt, szeretetet,
békét szimbolizáló gyertyákat.
Karácsony, Pásztorjáték: a nagyobb gyermekek pásztorjátéka teszi teljessé
a karácsonyi ünnepkört. Karácsonykor eljátsszák pásztorjátékukat a
templomba, de előtte csoportról csoportra vonulnak, énekléssel köszöntik az
óvoda gyermekeit, felnőttjeit.

Nevezetes napok, melyekhez kapcsolódnak rendezvények
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-

Takarítási Világnap: ez alkalomból óvodánk apraja nagyja közös takarításba
kezd jó idő esetén az udvaron (gereblyézés, sepregetés stb.) rossz idő esetén
pedig a csoport szobákban.

-

Nepomuki Szent János napja: ezen a napon vendég óvodásokat és
iskolásokat várunk, akik aktív részesei mindazoknak az állomásoknak
amelyeken vízzel kapcsolatos ismereteiket kell feleleveníteniük, miközben ők
is és óvodánk gyermekei is észrevétlenül, humoros, kedves formában
szereznek új ismeretket a vízről. A délelőtt folyamán szép folyónkhoz a
Bódvához sétálunk és vízmintát veszünk, ismerkedünk élővilágával.
Ez alkalomból kora reggel begyújtjuk a kemencét, melyben különböző
ízesítésű kenyér lángost sütünk.

-

Mikulás: óvodánkba látogat a kedves, gyermekszerető, öreg Mikulás.

-

Föld Napja: ezen a napon szebbnél szebb virágokkal ültetjük tele balkon
ládáinkat és szikla kertjeinket, majd a délelőtt folyamán megérkezik a „Kuka –
Manó” aki egybegyűjti a különféle hulladékokat, de a gyermekek szelektíven
válogatják szét. A nap zárásaként közös fa, bokor, vagy cserje ültetés
következik, amelyet a gyermekek gondoznak miközben figyelemmel kísérik
növekedését.

-

Nemzeti Parkok Világnapja: a nyár kezdetének legizgalmasabb napja,
amikor az edelényi vasútállomásról külön vonattal indulunk Jósvafő –
Aggtelekre, ahol az Aggteleki Nemzeti Park dolgozói színes, változatos, sok
ismeretet nyújtó programmal várják óvodásainkat. Nagycsoportos
gyermekeink egy rövid barlangtúrán is részt vesznek.

„A hagyomány minden embernek visszaadja önmagát.”
(Hamvai)
Valljuk, hogy a múlt átörökítése a pedagógus íratlan kötelessége.
Feladatunk:
A szülőföldhöz, a néphez, lakóhelyhez fűződő érzelmi viszony erősítése.
A néphagyományok, népszokások éltetése.
A népi kismesterségek, kézműves technikák (szövés, fonás batikolás,
agyagozás) elsajátítása.
A minket körülvevő természeti és kulturális értékeink megismertetése (séták,
kirándulások, erdei óvoda).
A munka becsülete, az idősek tisztelete, a másság elfogadása.
Fent említett feladataink megvalósításához adott:
A világ dolgaira nyitott gyermekek.
Magasan kvalifikált, szakmailag elkötelezett kollektíva.
A magyar népzene, népdal, néptánc, népmese kimeríthetetlen tájháza (az
Árok zenekarral továbbra is fenn kívánjuk tartani a már kialakított jó viszonyt
és szeretném a velük való találkozás palettáját kiszélesíteni: húsvéti locsolás,
szüreti fesztivál, lakodalmas, táncház).
A Bódva – völgye természeti csodái, népművészeti, építészeti remekei.
Városunk történelmi nevezetességei: Földvár, Coburg kastély, Tájház.
„A gyermeknek a legjobb éppen elég jó”
(Kodály Zoltán)
Óvodánk udvarának szerves része az égető kemence, amelynek nem csak a
látványa idézi a régi kort, de a benne sült lángosok, rétesek íze is vissza röpít régi
idők napjaihoz.
A gyermekek látják és tevékenyen meg is tapasztalják azt, hogy hogyan is volt régen:
- dagasztás
- kelesztés
- síkálás
- ízesítés (hagyma, sajt, tejföl)
- sütés (sütéshez kapcsolódó eszközök)
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3.3. „ÉVKÖR”

Játék a szabadban
Közös kirándulás
Jósvafőre
Kirándulások a közeli
erdőkbe, rétekre.
Lakodalomba hívogató
Veteményes kertek gondozása
Nyári gyűjtőmunkák:
Édesanyák
készítése:
köszöntése
kamilla, bodza,
Zöld napok
búza, árpa
Aratás
Új kenyér
toboz,
ünnepe
Nyár
Búzakoszorú
levelek).
készítése
Mátyás nap
befőzés
Kiszebáb
Tavasz
Befőzések
Húsvét
Szárítások
Lakodamas
készítése Gergely járás
Nepomuki Sz.J.
Föld Világnap
Tavaszi
Pünkösd.
hajtatások
Mátyás napi
mesés délelőtt
készítés
Kiszebáb égetés
Húsvéti tojásfestés
Gergely - járás,
Vízzel kapcsolatos játékok
Veteményezés, ültetés
Pünkösdölés

Folyamatos betakarítás
Készülődés a vásárra és az
idősek fogadására.
Őszi termések, gyűjtése,
raktározása
termésbábok
Takarítási
világnap (csipkebogyó,
Mihály napi
kukoricacsutka,
vásár
csuhé,
makk,
Idősek hete
Ősz
Szüreti gesztenye
felvonulás
és mulatságSzüretelés,
Borbála nap
Tél
Miklós nap
Töklámpás
Luca nap
Adventi
gyertyagyújtás
Karácsony
Borbála ág
Újév
hajtatás
Farsang
Adventi
koszorú
Fonóházi délután
Mikulás várás
Lucázás,
Fonó
mézeskalács sütés
Adventi gyertyagyújtás
Karácsonyfa díszítés, dekorációk
Madarak etetése
Új évi jókívánságok
Búcsú a téltől
Farsangi
készülődés

1.ábra
Javasolt napirendünk és heti rendünk a mindenkori Éves munkatervben található.
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IV. AZ INTÉZMÉNY KÜLSŐ KAPCSOLATAINAK RENDSZERE

•

•

•

•

•

•
•
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Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi,
gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében, és
egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, cégekkel.
Család
Kapcsolattartó: óvodavezető, óvodapedagógusok
A kapcsolattartás tartalma: a család az első és legfontosabb kötelék amely
összeköti a gyermeket és az óvodát. Törekszünk arra, hogy kapcsolatunk őszinte,
nyílt, harmonikus legyen, hisz csak így tudunk maximálisan jó nevelési
eredményeket elérni. A családot mindig mindenbe bevonjuk, kikérjük
véleményüket, számítunk önzetlen segítségükre.
A szülői szervezet:
Kapcsolattartó: óvodavezető, óvodapedagógusok
A kapcsolattartás tartalma: a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak
szerint.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Polgármesteri Hivatal
Kapcsolattartó: óvodavezető
A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói
elvárásoknak való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete. A
kapcsolattartás
formája
havonta
közgyűlések,
munkamegbeszélések,
adatszolgáltatás, rendezvények.
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum és Tájház
Kapcsolattartó: az óvoda vezetője
A kapcsolat tartalma: szakmai megbeszélések, értekezletek egyeztetések,
rendezvények, könyvtárlátogatás.
Szent Miklós Görög Katolikus Kéttannyelvű Általános Iskola, Borsodi
Általános Iskola
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője és az óvoda pedagógusai.
A kapcsolattartalma: a gyermekek iskolai beilleszkedésének segítése az óvodaiskola átmenet megkönnyítésével, rendezvényeken való részvétel.
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórumok.
Szent János Görög Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás, szakmai fórumok.
Az Óvoda és Bölcsőde gyermekorvosa, védőnői, vagy egyéb egészségügyi
szűrést végző szervek.
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője.
A feladatellátásra szóló megállapodást a fenntartó Önkormányzat jogosult
megkötni.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek egészségügyi ellátása, iskolába menő
gyermekek körében az általános belgyógyászati vizsgálat valamint
hallásvizsgálat.
A kapcsolat formája: egészségügyi vizsgálat, szűrés, beutalás kezelésre.
Gyakoriság:
Bölcsőde: nevelési évenként 1 alkalommal orvosi vizsgálat, évi 3-4 alkalommal
védőnői jelenlét.

•
•

•
•

•
•

Óvoda: nevelési évenként 2 alkalommal orvosi vizsgálat, év 3-4 alakalommal
védőnői jelenlét, 1 alakalommal hallás – látás vizsgálat.
Az alkalmazottak alkalmassági vizsgálatát végző szolgáltatás tekintetében a
munkába állás előtti orvosi vizsgálatra és az évenkénti munkaegészségügyi
orvosi vizsgálatra történő beutalás az óvodavezető kötelessége, a vizsgálaton
való részvétel kötelessége pedig az alkalmazotté.
Időskorúak Szociális Otthona
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője
A kapcsolat formája: kölcsönös látogatás
Pedagógiai Szakszolgálati Intézet:
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője, illetve egyeztetést követően az
óvodapedagógus.
A kapcsolat tartalma: a gyermekek speciális vizsgálata, egyéni fejlesztése, a
beiskolázás segítése, valamint tanácsadás, nevelési kérdésekben.
A kapcsolat formája: vizsgálat kérése, kölcsönös tájékoztatás, esetmegbeszélés,
konzultáció, szülői értekezleten való részvétel.
Gyakoriság: nevelési évenként a beiskolázást megelőzően, illetve az
óvodapedagógusok jelzése alapján szükség szerint.
Továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekeink kontrollvizsgálatának alapján.
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámügyi Hivatal
A kapcsolattartó: az óvoda vezetője valamint gyermekvédelmi felelőse
Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati,
Közművelődés és Sportintézet
A kapcsolat formája: gyermekek speciális vizsgálata
Gyakoriság: nevelési évenként a meghirdetett időpontokban
Egyházak
Borsod – Abaúj – Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási szerv

V. TEHETSÉGGONDOZÁS AZ ÓVODÁBAN
Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges gyermekek fejlesztésére. Ennek
érdekében az óvodapedagógusok továbbképzéseken vettek és vesznek részt.
Tehetséggondozó műhelyeink:
• zeneovi
• néptánc
• báb- és drámajáték
• gyermektorna
• kismesterség
• angol és német nyelv
Ezen műhelyek a gyermekek számára sok játékosságot, örömet jelentenek.
Széleskörű lehetőséget biztosítanak a társas kapcsolatok kialakítására, a nyelvi
kommunikáció-, és az esztétikai érzék fejlesztésére, a szép harmonikus mozgás
megéreztetésére.
Cél:
Tehetséggondozó Műhelyeink célja a felfedezett kis „tehetségígéretek”,
tehetségjegyének megalapozása, fejlesztése. Szeretetteljes, biztonságérzetet adó,
érzelemgazdag, fejlesztő tevékenység megteremtése, ahol a gyermek önállóan
kifejezi magát, és elsődleges tevékenysége a játék.
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Feladat:
• A csoport légköre legyen elfogadó, derűs.
• A kapcsolatok alapja a szeretet az elvárás a tisztelet legyen.
• Bátorítjuk a gyermekeket egyéni megoldásokra.
• Divergens gondolkodásra, ötletekre ösztönözzük.
• Sokféle kreatív tevékenységek biztosítása.
• Pozitív érzelmek keltésével a gyermekek önértékelésének elősegítése.
• Pozitív, negatív érzelmek oldásának segítése.
• Lélekközpontú neveléssel segítsük ráébredni a gyermekeket arra a
lehetőségre, amit egyedülállóságukkal adhatnak a világnak.
• Minél több lehetőségek biztosításával segítsük a gyermek erős és gyenge
oldalának fejlesztését.
Személyi feltételek:
Szakvizsgás képzések támogatása, óvónők tehetséggondozása.
Tárgyi feltételek:
Pályázati, szponzori, szülői, alapítványi hozzájárulással tehetséggondozó műhelyek
eszközállományának folyamatos fejlesztése.
Tehetséggondozás dokumentálása
• Tehetségazonosításához szükséges egyéni fejlődést mutató dokumentum
• Tehetség műhelyek működésének rendje, munkaterv
• Tehetséggondozó
műhelybe
beválogatott
gyermekek
személyiség
fejlesztésének mérése, értékelése, diagnosztizálása
• Tehetséggondozó műhelyek ütemterve
5.1. Felzárkóztatás
Célunk
• A sikeres iskolakezdéshez szükséges készségek, pszichikus funkciók
kialakítása,
fejlesztése.
A
gyermekek
egyéni
szükségleteinek,
lehetőségeinek figyelembevételével önmegvalósításuk elősegítése, ezzel a
sikerorientálás biztosítása.
• A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztése,
fejlődésük segítése.
Feladatunk
• Az alapfunkciókban meglévő hiányok kompenzálása
• A komplexitás elvének érvényesítésének szellemében fejleszteni
• A mozgást (nagy és finommozgást)
• A testsémát
• A téri orientációt
• A percepciót (vizuális, auditív, taktilis)
• Verbális tudatosítás mindezekhez kapcsolva
• Az egyéni fejlődési ütemre épülő fejlesztés, mely a differenciálásban
nyilvánul meg.
• A módszerek helyes megválasztásával, esélyt adni a lassabban haladóknak
a továbblépésre.
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Az óvodapedagógus fejlesztő feladatai
Ha azt tapasztaljuk, hogy egy gyermek bizonyos funkciójában (funkcióiban) lemaradt,
vagy tartósan stagnál (ez nyomon követhető a fejlettségmérő lapon), abban az
esetben vissza kell térni a gyermeknek arra a fejlettségi szintjére, amelyben még
biztonságosan mozog (vagyis a mozgáshoz, a cselekvéshez), és fokozatosan
terhelve, nehezítve a feladatokat kell ő eljuttatni a következő szintre. Időt és
lehetőséget kell biztosítani az egyik területen hiányosan elsajátított, vagy gyakorlásra
szoruló ismeretek más területen való elmélyítésre, korrigálásra. A korrigálható
lemaradások nagyrészt megelőzhetők azzal, hogy azok természetes módon
fejlesszék a gyermekek képességeit (például mozgásos játékeszközök, logikai
játékok).
A fejlesztő munka eszközrendszere
Mikrocsoportos formában (4 – 6 fővel) oldjuk meg a fejlesztést. A fejlesztéshez
rendelkezésünkre álló játékokkal, eszközökkel, és tevékenységekkel tesszük
vonzóbbá ezeket, a foglalkozásokat.
Játékosság elve dominál.
A fejlesztő foglalkozások október első hetétől indulnak, a szükségleteknek
megfelelően szervezve.
Dokumentáció
Foglalkozási tervezet készítése tartalmazza a fejlesztés egyes területeit, módszereit,
eszközeit.

VI. A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDJE
Teendőinket meghatározza a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997.évi XXXI. törvény és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályok,
valamint az intézmény Esélyegyenlőségi Terve. Ennek felelősségteljes ellátásáért
az óvodavezető felel.
Célunk:
A gyermekek alapvető jogainak és szükségleteinek biztosítása az intézmény
lehetőségeihez mérten. Esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális és
kulturális környezetből érkező gyerekek számára.
Óvodapedagógus feladatai:
• Biztosítani a gyermekeket megillető jogok érvényesülését az óvodában, szükség
esetén védő, óvó intézkedésekre javaslatot tenni.
• Az óvodába járó gyermekek szociális, szociokultúrális családi hátterének
megismerése.
• Hátrányos, halmozottan hátrányos és veszélyeztetett helyzet jelzése a
gyermekvédelmi felelősnek.
• A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek differenciált
fejlesztése, tehetséggondozás.
• Preventív nevelői tevékenység a hátrányok leküzdésében.
• A szülőkkel való együttműködő kapcsolat kialakítása, a szülői szerep
eredményesebb betöltésének elősegítése.
• Gyermekvédelmi munka koordinálását a gyermekvédelmi felelős látja el, aki a
nevelőtestület tagja. Az intézmény vezetőjének megbízásából képviseli a
gyermek- és ifjúságvédelmi szempontokat. Szervezi, irányítja, és személyes
részvételével elősegíti ezen szempontok érvényesülését.

63

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős megbízásának elve
• Megfelelő kapcsolatteremtő, tárgyalási és szervezési képességgel rendelkezzen.
• Gyermek - és ifjúságvédelmi területen megfelelő tájékozottsággal rendelkezzen.
• Életvitele példamutató legyen.
• Érvényesüljön az önként vállalás elve.
Feladatköre:
• A nevelőkkel feltárják a veszélyeztetettség okát, folyamatos megfigyelést,
családlátogatást végez, nyilvántartást vezet.
• Javaslatot tehet a helyi önkormányzat szociális bizottságánál az okok
megszüntetésére.
• Feladatait az éves munkaterv alapján határozza meg.
• Munkájáról évente tájékoztatja a nevelőtestületet.
• Figyelemmel kíséri, az óvodavezetőnek jelzi, ha az 5 éves gyermekek nem
járnak rendszeresen óvodába (8 napon túli igazolatlan hiányzás esetén
köteles jelezni).
• Új gyermekekről a védőnőktől tájékoztatást kér.
• SZM megbeszéléseken, előadásokon, értekezleteken meghívás szerint részt
vesz.
• Felmérést készít, nyilvántartást vezet, egyeztet (csoport-és név szerint a V.,
H.H., H.H.H., a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
gyermekekről stb.
• Gyermekvédelemmel kapcsolatos jelentéseket készít, javaslatokat gyűjt, tesz.
• Kapcsolatot tart a Hatósági- Gyámügyi Osztállyal, és Családsegítő Intézettel,
Gyermekjóléti Szolgálattal, pártfogóval, védőnőkkel, rendőrséggel, melyről
rendszeresen beszámol az óvodavezetőnek.
• Összehangolt munkát végez az általános iskola Gyermek és ifjúságvédelmi
felelősével.
Óvodavezető feladatai
A közoktatási törvény módosítása 54.§. (1) pontjában az óvodavezető fő
feladatává teszi a gyermek mindenekfelett álló érdekeinek érvényesítéseit és
az érvényesülés ellenőrzését.
• Kapcsolattartás a jegyzővel, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek nyilvántartásának vonatkozásában.
• A gyermekvédelmi tevékenységhez a feltételek biztosítása: feladatok,
kompetenciák kijelölése nevelőtestületi szinten, továbbképzések támogatása a
speciális nevelési feladat szakszerű ellátása végett.
• Bizalom elvű kapcsolat kiépítésének támogatása a családokkal.
• A törvények és rendeletek naprakész ismerete.
• Veszélyeztetettség esetén a Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatása.

VII. HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEK

• családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett.
• akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a
jegyző megállapította.
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E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek
• akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásba tett önkéntes
nyilatkozata szerint – óvodás gyermek esetén a gyermek 3 éves koránban,
tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az
iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
• akit tartós nevelésbe vettek.

VIII. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INTEGRÁLT
NEVELÉSE
Az óvoda alapító okiratába foglalt, a fenntartó által meghatározott fogyatékosság
típusának megfelelő sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését
vállaljuk fel.
A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált neveléséhez, fejlesztéséhez
szükséges feltételek közé tartozik az illetékes szakértői bizottság által
meghatározottak szerint foglalkozásához szükséges szakirányú végzettségű
gyógypedagógus foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz szükséges speciális nevelési
terv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, a gyermek részére a
szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakmai szolgáltatások
biztosítása.
Sajátos nevelési igényű gyermek az, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján:
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy
a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók
rendellenességével küzd;

vagy

a

viselkedés

fejlődésének

súlyos

Célunk:
• A harmonikus, nyugodt, biztonságot adó óvodai környezetben természetesé
váljon a gyerekek között személyiségük különbözősége.
• A sajátos nevelési igényű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása,
fejlődésének elősegítése, hogy javuljon életminőségük, és a későbbiek
folyamán könnyebben tudjanak beilleszkedni a társadalomba.
Alapelvünk:
• A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges gondozás
keretében állapotának megfelelő gyógypedagógiai ellátásban részesüljön.
• Valljuk, hogy nem a közösségből kiszakítva, hanem a többi gyermek között,
párhuzamos
tevékenységként
kezdeményezett
fejlesztőjáték
a
legeredményesebb formája a fejlesztésnek.
• Gyermekközösségbe csakis olyan sajátos nevelési igényű gyermekek
integrálhatók, akik a többiekkel együtt nevelhetők.
• A gyermekek mindenek felett álló érdekében a mi felelősségünk, hogy
minden rendelkezésünkre álló segítséget megadjunk a gyermekeknek
képességeik fejlődéséhez, személyiségük kibontakozásához, ismereteik
bővítéséhez.
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• Az óvónőknek olyan befogadó csoportlégkört kell kialakítaniuk, melyben a
gyermekek magatartása, viselkedése kizárja a hátrányos megkülönböztetést,
zaklatást (megfélemlítés, megalázás, az emberi méltóság megsértése).
• A fejlesztés rövid távú céljait minden esetben a fejleszthetőséget tükröző
gyógypedagógiai – orvosi - pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára,
javaslataira, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára kell
építeni.
A fejlesztés legfontosabb területei
• A kognitív funkciók fejlesztése
• Alapmozgások kialakulása, a nagymozgások koordinálásának javítása, az
egyensúlyérzék fejlesztése
• Manuális készség, finommotorika fejlesztése
• Minimális kontaktus, kooperációs készség, a nonverbális és verbális
kommunikáció fejlesztése, a beszédszervek ügyesítése, beszédindítás, a
beszédmegértés fejlesztése, az aktív és passzív szókincs bővítése és a
grammatikai rendszer kiépítése
• Játéktevékenység alakítása, adekvát játékhasználat elsajátítása
• Szociális kompetenciák kialakítása, fejlesztése

IX. NEMZETISÉGHEZ TARTOZÓ
KAPCSOLATOS FELADATOK

GYERMEKEK

NEVELÉSÉVEL

Nevelő – fejlesztő munkánk során figyelembe vesszük a
„Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés irányelveit”.
Célunk:
Kompenzáljuk a családi nevelés hiányosságait, segítjük őket szociális
beilleszkedésük során. Az ingerszegény környezetre visszavezethető általános
ismeretek hiányának pótlása. Egyéni képességek fejlesztése az adottságok
figyelembevételével.
Feladatunk a gyermekek megismerése, a lemaradás területének és mértékének
megállapítása.
Fejlesztési
feladatainkat
differenciált,
egyénre
szabott
felzárkóztatással valósítjuk meg. Az egyéni fejlesztésről, felzárkóztatásról az óvónők
folyamatosan írásbeli feljegyzést készítenek. A cigány gyermekek fejlődéséhez
szükséges otthoni környezeti hatások és feltételek folyamatosan és tartósan
kedvezőtlenek. A cigány gyermekek nevelésében kiemelkedő szerepe van az egyéni
felzárkóztató programoknak, amelyeknek a gyermek megismerésén kell alapulnia.
Figyelembe kell venni, a sok esetben eltérő szocializációt, a gyermekek nyelvi,
kulturális jellemzőit. A gyermekek részére készülő felzárkóztató foglalkozási tervünk,
a szociokulturális hátrányok kiegyenlítése mellett, kulturális elemeket is tartalmaz.
A cigány gyermekek tanulásában a családi hatások érvényesülnek, ezért feladatunk,
az egészen eltérő tapasztalás, élményhatás, ismeret, tudásanyag megismerése,
pótlásának megszervezése. Gondoskodunk arról, hogy a gyermekek a cselekvőszemléletes gondolkodástól eljussanak a képszerű, majd fogalmi gondolkodás felé.
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Fontosnak tartjuk a család bevonását az óvodai életbe, hogy ezáltal jobban
megismerje gyermekét. Figyelemmel kísérik óvodapedagógusaink a tanköteles korú
gyermekek rendszeres óvodába járását, ennek érdekében látogatják az etnikai
családokat.
Figyelemfelhívással, példaadással erősítjük a szülők felelősségét a gyermekek
otthoni gondozása, nevelése iránt. A gyermekeken keresztül fejlesztjük a családi
háttérrendszert. Szülői értekezletre, nyílt napjainkra személyesen hívjuk a szülőket.
Folyamatos kapcsolattartásra törekszünk a cigány kisebbségi önkormányzat
képviselőjével és a gyermekjóléti szolgálattal.

X. MIGRÁNS GYERMEKEK INTERKULTURÁLIS NEVELÉSE
Migráns gyermek az aki, valamint akinek a családja nem magyar állampolgár,
és munkavállalás, tanulás céljából tartózkodik Magyarországon, illetve menekült
státuszú.
Alapelveink:
• A migráns gyermekek a magyar gyermekekkel azonos feltételek mellett
vehetik igénybe az óvodai nevelést.
• Az emberi méltóság elismerése és tiszteletben tartása minden migráns
kisgyermeket megillet.
• Az egyéni bánásmód elvét az ő nevelésük során is érvényesítjük.
• A bevándorló családból érkező gyermekek értékességét egyediségükben,
individualitásukban keressük.
Az óvónő legfontosabb feladata:
A kezdeti időszakban a gyermekek érzelmi biztonságának megteremtése. Az
eltérő nyelv, szokások, viselkedési módok, étrend elfogadtatása, értékként való
bemutatása szükséges a többségi gyermekek számára. A más kultúrákról, a
vallásokról, a bőrszínről, az etnikai különbségekről szóló, életkorának megfelelő
ismeretek bemutatása apró lépésekben, a gyermekek érdeklődési körét – játék,
mese, vers, ének, zene, tánc – figyelembe véve valósítható meg. A migráns
gyermekeket segíteni kell a magyar nyelv elsajátításában, melynek leghatékonyabb
eszköze a játék, tere pedig maga a közösség.

XI. SPECIÁLIS SZOLGÁLATATÁSOK
Szolgáltatásaink olyan tevékenységekre terjednek ki, amelyek nem tartoznak az
óvoda alapfeladatai közé, ezeket a szülők kérésére szervezzük, így próbáljuk
vonzóvá tenni óvodánkat, színesebbé óvodai életünket.
Néptánc
Célja:
a népi játékok, táncok segítségével a gyermekek a mozgáskultúrájának
fejlesztése
Vezeti:
óvodapedagógus végzettségű néptánc oktató.
Vallási nevelés
Célja:
család vallási szokásainak ápolás, bővítése, bibliai események
megismerése fel
dolgozása.
Vezeti:
Római katolikus hitoktató, Görög katolikus pap, Református vallású
óvónő.
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Idegen nyelvek
Célja:
játékos formában ismerkedés az idegen nyelvekkel.
Vezeti:
nyelvvizsgával rendelkező óvodapedagógusok.
Kismesterség
Célja:
különleges manuális tevékenységek (agyagozás, batikolás, szövés fonás
stb.)
elsajátítása.
Vezeti:
óvodapedagógus
Gyermek bábozás
Célja:
a gyermekek beszéd kézségének fejlesztése,
elősegítése, a
beszéd és a mozgás összekapcsolásának gyakorlása.
Vezeti:
nyelv és beszédfejlesztő óvodapedagógus.

beszédkedvének

Játékos gyermektorna
Célja:
az ügyesség, gyorsaság, az állóképesség fejlesztése játékos formában,
minél több testnevelési játék megismertetése.
Vezeti:
mozgásfejlesztő óvodapedagógus
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A nevelési program
ellenőrzése, értékelése

A program ellenőrzésében és értékelésében a vezető óvónő irányításával
valamennyi óvónő részt vesz.

A bevezetés előtt a feltételrendszer vizsgálata.
A bevezetést követő első nevelési év átfogó értékelése.
Megjelennek-e nevelő-fejlesztő tartalmak; a program milyen
eredményeket hozott; a nevelőtestületet milyen mértékben befolyásolta
a program; mit mutatnak a szülők visszajelzései.
A bevezetést követően három évenként a nevelési folyamat vizsgálata
a kimenet oldalról. Mennyire sikeres az óvodánk nevelő-fejlesztő
munkája.
Célja a hatékonyság, a minőségjavítás, az önképzés és továbbképzés
tudatos tervezése. Az elemzésben, értékelésben segíthet a
szaktanácsadó és a szakértő.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Nevelési programmal kapcsolatos intézkedések (hatálya, érvényesség,
felülvizsgálat, módosítás, nyilvánosság,)
A nevelési program hatálya:
A Nevelési program személyi és területi hatálya kiterjed az egész óvodára, az óvoda
külső rendezvényeire, óvodán kívüli tevékenységeire, az óvoda gyermekeire,
dolgozóira, továbbá egyéb pedagógiai tevékenységet ellátó személyekre.
Érvényesség
A nevelőtestület határozata alapján határozatlan ideig érvényes.
Értékelés, felülvizsgálat
A Nevelési programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a
nevelőtestület folyamatosan figyelemmel kíséri.
Módosítás
A Nevelési program módosítására javaslatot tehet
• az intézmény vezetője,
• a tagóvoda vezetője
• az intézményvezető-helyettese,
• a nevelőtestület bármely tagja,
• a Szülői Szervezet
• az óvoda fenntartója.
Nyilvánosság
Az óvoda Nevelési programja nyilvános. A Nevelési program egy-egy példánya a
következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg:
• az intézmény fenntartójánál,
• az intézmény irattárában,
• az óvoda honlapján.
Edelény, 2013. ………………….
PH
.................................................
Molnár Istvánné Palkó Ildikó
intézményvezető
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ZÁRADÉK

Készült 2013. május 17-én az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2-es épületében
a Nevelési Programot tárgyaló értekezleten.
Jelen vannak a nevelőtestület tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint.
A nevelőtestület 15 tagú.
Az óvoda vezetője ismerteti a Nevelési Programot és elfogadásra ajánlja.
A Nevelési Programot az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület
2013. május 17- én elfogadta.
Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban aláírásunkkal
tanúsítják.
............................................………….…….
Bakó Gyuláné

…………..................................................
Dely Sándorné

A szakszervezet képviseletében a szakszervezeti titkár jóváhagyta a Nevelési
programot.
………………………………………………..
szakszervezeti titkár

A szülők képviseletében a szülői munkaközösség elnöke jóváhagyta a jelen Nevelési
programot.
………………………………………………..
SZM elnök

A cigány kisebbségi önkormányzat képviseletében jóváhagyta a jelen Nevelési
programot.
………………………………………………..
elnök
Edelény, 2013. május 17.
…………………………………… .............
intézményvezető
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Aláírásommal igazolom, hogy a
Óvodai programban tett módosításokat elfogadtam
Név

Aláírás

1. Bakó Gyuláné

.......................................................

2. Bakosné Kuberkó Ilona

.......................................................

3. Bartók Jánosné

.......................................................

4. Csihon Lászlóné

.......................................................

5. Csopjákné Zilahy Gabriella

.......................................................

6. Dankóné Bene Erika

.......................................................

7. Dely Sándorné

.......................................................

8. Drótos Béláné

.......................................................

9. Fehér Enikő

.......................................................

10. Fűzi Tamásné

.......................................................

11. Gondosné Mónus Andrea

.......................................................

12. Molnár Istvánné Palkó Ildikó

.......................................................

13. Molnárné Szántai Andrea

.......................................................

14. Solymosi Sándorné

.......................................................

15. Szitás Imréné

.......................................................

Edelény, 2013. május 17.
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5./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 124./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
114/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-nak 5. pontjában szereplő
841126 számú szakfeladat megnevezésének
módosítását az
alábbiak szerint jóváhagyja:
„5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend
szerinti besorolása:
841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó
igazgatási tevékenysége”

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-nak a 105/2013.(V.28.)
határozattal jóváhagyott módosítását, valamint a jóváhagyott
módosított Alapító Okirat egységes szerkezetét érintően a „Záró
rendelkezések”-ben szereplő szövegrész helyébe az alábbi
rendelkezést lépteti:
„A jelen okirat 2013. április 1. napján lép hatályba.”
3. Képviselő-testület a jóváhagyott alapító okiratok „Záradék” részét
kiegészíti az alábbi szövegrésszel:
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„…….ezzel
egyidejűleg
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
40/2013.(II.13.),
Abod
Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II.14.) határozat
hatályát veszti.”
4. Képviselő-testület elrendeli a módosított Alapító Okirat és az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat kiadását, és a Magyar
Államkincstár részére történő megküldését a törzskönyvi
nyilvántartásba történő bejegyzés céljából.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013. június 30.
polgármester, jegyző
1.melléklet a 114/2013(VI.19.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abod Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85 §-a,
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:
Az Alapító Okirat 5. pontjában szereplő 841126 számú szakfeladat
megnevezésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége”

Záró rendelkezések:
A módosított okirat 2013. április 1. napján lép hatályba.
Kelt: Edelény, 2013. június 19.
P.H.
………………………………………
Molnár Oszkár polgármester
Edelény Város Önkormányzata

P.H.
……………………………………….
Restyánszki Gábor polgármester
Abod Község Önkormányzata

P.H.
……………………………………………
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester
Szakácsi Község Önkormányzata
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Záradék:
Jelen módosított alapító okiratot:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2013.(VI.19.) határozatával,
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013. ( …….) határozatával,
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (……) határozatával
jóváhagyta.
A jóváhagyott módosított Alapító Okiratot a Képviselő-testületi döntések értelmében
ellenjegyzem:
Edelény, 2013. június 19.
P.H.
……………………………………
Vártás József jegyző
Edelény Közös Önkormányzati Hivatal
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2. melléklet a 114/2013.(VI.19.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Abod Község Önkormányzat
Képviselő-testülete és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85 §-a,
és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelően az alábbi alapító okiratot adják ki:
1. A költségvetési szervmegnevezése, székhelye, telephelye:
1.1. A költségvetési szerv megnevezése:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. Székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
1.3. Telephely címe:
1.3.1. Abodi állandó kirendeltség: 3753 Abod, Magyar út 42.
1.3.2. Szakácsi ideiglenes kirendeltség: 3786 Szakácsi Petőfi S. út 2.
2. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatok ellátására Edelény Város Önkormányzata
a Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Abod
Község és Szakácsi Község Önkormányzatával.
3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és
Szakácsi települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait
részletesen a társult település önkormányzata által jóváhagyott, a közös
önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.
Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége
működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére.
4. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841105

helyi önkormányzatok,
igazgatási tevékenysége

5. A költségvetési
besorolása:
811000
841112
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szerv

valamint

többcélú

alaptevékenységeinek

Építményüzemeltetés
Önkormányzati jogalkotás

kistérségi

társulások

szakfeladatrend

szerinti

841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841127
841133
841173
841403
841901
841906
841907
842531
882111
882112
882113
882115
882118
882119
889967
882202
890114
890442
890441
890443

Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
A polgári védelem ágazati feladatai
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása
Közgyógyellátás
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb közfoglalkoztatás

6. A költségvetési szerv illetékességi területe, működési köre:
6.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési,
birtokháborítási, hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény város és
Abod és Szakácsi községek településeinek közigazgatási területei
6.2. Telepengedélyek kiadása: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
6.3. Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj
és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és
rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
6.4. Építéshatóság: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

77

Az I. fokú építésügyi hatósági feladtok tekintetében a jegyző illetékességét
a járási (fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1.
melléklete határozza meg.
7. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Neve:
Székhelye:

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3780 Edelény, István király útja 52.

8. Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv(ek) neve, székhelye:
8.1. Neve:
Székhelye:
8.2. Neve:
Székhelye:
8.3. Neve:
Székhelye:

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3780 Edelény, István király útja 52.
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3753 Abod, Magyar út 42.
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.

9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
Neve:
Székhelye:

Edelényi Polgármesteri Hivatal
3780 Edelény, István király útja 52.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv az alapfeladatok ellátáshoz a rendelkezésére bocsátott
ingó- és ingatlanvagyont tevékenysége során szabadon használhatja
a
létrehozásról szóló Megállapodásban foglaltak szerint.
11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdése
alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat alapján Edelény város
polgármestere - határozatlan időre - nevezik ki - a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint.
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira
jogviszonyok megjelölése:

vonatkozó

foglalkoztatási

A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Kttv. szerinti közszolgálati
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő
technikai alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak. A
foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal Ptk. szerinti megbízásos
jogviszonyban,
illetve
vállalkozás
jellegű
jogviszonyban,
vagy
közfoglalkoztatási jogviszonyban is állhatnak.
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14. Átmeneti rendelkezések:
Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával, a közös önkormányzati
hivatal alakításáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény város
polgármestere dönthet úgy, hogy a megszűnő Edelényi Polgármesteri
Hivatalának jegyzőjét, aljegyzőjét a létrejövő közös önkormányzati hivatal
jegyzőjeként, aljegyzőjeként - annak egyetértésével - foglalkoztatja.
A Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő 146/C.§ (3) bekezdésének
hatályba lépése esetén a közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben
meghatározottak figyelembe vételével – dönthet arról, hogy a megszűnő Edelényi
Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban állókat, valamint a
Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 1 fő köztisztviselőt
(az abodi állandó kirendeltségen történő munkavégzésre) a közös önkormányzati
hivatalban áthelyezési követően foglalkoztatja.
Záró rendelkezések:
Jelen Alapító Okirat 2013. április 1. napján lép hatályba.
Kelt: Edelény, 2013. június 19.
P.H.
………………………………………
Molnár Oszkár polgármester
Edelény Város Önkormányzata

P.H.
……………………………………….
Restyánszki Gábor polgármester
Abod Község Önkormányzata

P.H.
……………………………………………
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester
Szakácsi Község Önkormányzata
Záradék:
Jelen alapító okiratot:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal „Alapító Okirat”-át 114/2013.(VI.19.) határozatával,
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a …../2013.(…...) határozatával,
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….. /2013.(……)
határozatával módosította és jóváhagyta, ezzel egyidejűleg Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2013.(II.13.)és a 105/2013.(V.28.)
határozata , Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(II.14.)
határozat hatályát veszti.
Edelény, 2013. június 19.
Jelen Alapító Okiratot a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Edelény, 2013. június 19.
P.H.
……………………………………
Vártás József jegyző
Edelény Közös Önkormányzati Hivatal
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6./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 125./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
115/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és
fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abod Község
és
Szakácsi
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületével
Önkormányzat
Képviselő-testületével
az
Edelényi
Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
módosított „Megállapodás”-t a határozat mellékleteként - jóváhagyja.
2. Képviselőtestület megállapítja, hogy a módosított „Megállapodás” a
kijelölésről szóló kormánymegbízotti döntés alapján 2013. április 01.
napján lép hatályba, melyhez szükséges Abod Község
Önkormányzat Képviselő-testületének és Szakácsi Község
Önkormányzat Képviselő-testületének minősített többséggel hozott, a
módosított megállapodást jóváhagyó határozata.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított
„Megállapodás” aláírására.
Határidő:
Felelős:
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2013. június 30.
polgármester, jegyző

Melléklet a115/2013.(VI.19.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL
amely létrejött Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3780 Edelény,
István király útja 52.) képviseli: Molnár Oszkár polgármester),
másrészről Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3753 Abod, Magyar út
42. képviseli: Restyánszki Gábor polgármester) és
másrészről Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3786
Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. képviseli: Feketéné Bisztrán Ilona Mária) között
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:
I. Általános rendelkezések
1. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján közös önkormányzati hivatalt hoznak létre 2013. március 1. napjától
Edelény Város Önkormányzata és Abod Község Önkormányzata, 2013. április 1.
napjától Edelény Város Önkormányzata, Abod Község Önkormányzata és
Szakácsi Község Önkormányzata.
2. A közös önkormányzati hivatal székhelye és címe:
3780 Edelény, István király útja 52.
3. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének neve és címe:
3.1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége
Cím: 3753 Abod, Magyar út 52.
3.2.

Edelényi Közös
Kirendeltsége

Önkormányzati

Hivatal

Szakácsi

Ideiglenes

Cím: 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.
4. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy a
felek az Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal
megszüntetéséről az általános önkormányzati választások napját követő hatvan
napon belül dönthetnek.
II. Közös önkormányzati hivatal szervezeti kérdései
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 9. §-ában meghatározott jogok és kötelezettségek Edelény Város
Önkormányzat
Képviselő-testületét
illetik
meg,
illetve
terhelik
jelen
megállapodásban részletezett kiegészítésekkel.
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2. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, létszámát,
munka és ügyfélfogadási rendjét Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatában állapítja meg. A kirendeltség működését érintő kérdésekben Abod
és Szakácsi Község Önkormányzatát javaslattételi és véleményezési jog illeti
meg.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abod településen állandó
kirendeltséget működtet az összes Abod települést érintő hatósági, önkormányzati
és pénzügyek helyben történő intézése céljából. A kirendeltség munka- és
ügyfélfogadási rendjére a Szervezeti Működési Szabályzat rendelkezései
irányadóak.
3.1. Szakácsi településen ideiglenes kirendeltséget működtet, Szakácsi
települést érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek intézése a
székhely településen történik.
4. A Kirendeltségen biztosítani kell a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó
adminisztratív teendők ellátását.
5. Államigazgatási feladat ellátás a székhely településen, illetve a Kirendeltségen
történik.
Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását a Szervezeti Működési
Szabályzat tartalmazza.
6. Abod Község Önkormányzatának gazdálkodási feladatainak ellátása a Közös
Hivatal székhelyén és az Abodi Kirendeltségen osztottan történik.
7. Abod és Szakácsi Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülésein,
bizottsági ülésein a jegyző, vagy aljegyző, vagy az általa megbízott köztisztviselő
vesz részt. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
8. A közös önkormányzati hivatalt az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.
9. A jegyző ellátja a Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A
Kirendeltségen a jegyzői feladatokat a jegyző és az általa megbízott köztisztviselő
látja el. A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
10. A jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
(továbbiakban: Kttv.) pályázat alapján határozatlan időre – Edelény város
polgármestere nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, akit a polgármester a
jegyző javaslatára nevez ki.
11. A jegyző és az aljegyző felett Edelény város polgármestere a Mötv. 83. § c)
pontja szerint gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző felett az
egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.
12. A közös önkormányzati hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja velük
szemben a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez,
bérezéshez,
vezetői
megbízáshoz,
felmentéshez,
vezetői
megbízás
visszavonásához és jutalmazásához Edelény város polgármesterének
egyetértése szükséges.
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13. Az Abodi Kirendeltségen dolgozó köztisztviselő kinevezéséhez, bérezéséhez,
vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához Abod
Község polgármesterének egyetértése szükséges.
14. A jegyző és az aljegyző az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti
Működési Szabályzatában szabályozott módon és időben a székhely település
közös önkormányzati hivatalában fogadja az ügyfeleket.
15. A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a
tárgyévet követő év május 31. napjáig beszámol a közös önkormányzati hivatal
működéséről
III. Közös önkormányzati hivatal finanszírozása
1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által
ellátott feladatok arányában – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére,
e célra elkülönített számlára folyósít.
2. A közös önkormányzati hivatal költségvetésében kerül megtervezésre 1 fő abodi
kirendeltségen dolgozó köztisztviselő személyi juttatás, járulékaival és az éves
képzési költségek, valamint a kiküldetések és költségtérítések
Az egyéb dologi kiadásokat az érintett önkormányzatok saját költségvetésükben
tervezik.
3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik:
a) Abod Község Önkormányzata az Abodi Kirendeltségnél állományban lévő 1 fő
köztisztviselő illetményét és járulékait, utazási költségét, cafeteria juttatását
továbbá a közszolgálati szabályzatban foglalt juttatásokat a mindenkori
költségvetési törvény közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított
normatívából fedezi.
b) Edelény Város Önkormányzata a) ponton felüli munkavállalók bérét és
járulékait, utazási költségtérítését, cafeteria juttatását, továbbá a közszolgálati
szabályzatban foglalt juttatásokat egyrészről a mindenkori költségvetési törvény
közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított normatívából, másrészt
saját forrásból finanszírozza.
c) Abod és Szakácsi Község Önkormányzata a kirendeltség épületének
fenntartási és valamennyi működési költségét saját költségvetéséből
finanszírozza.
d) Szakácsi Község Önkormányzata 2013. április 1. napjától havi 150.000.Ft/hó hozzájárulást fizet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
működési költségeihez.
4. Abod Község Önkormányzata vállalja, hogy a III. 3. a) pont szerinti összeget,
Szakácsi Község Önkormányzata a 3. d) pont szerinti összeget
költségvetésébe betervezi, és az összeget minden hónap 5. napjáig átutalja az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal számlaszámára.
5. Az önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén
irányadó eljárást az alábbiak szerint állapítják meg:
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Amennyiben Abod Község Önkormányzata, Szakácsi Község Önkormányzata a
költségeket határidőre nem fizeti meg, annak teljesítésére Edelény Város
polgármestere két ízben, ajánlott levélben – 8 napos fizetési határidővel – hívja fel.
A második fizetési felszólítás eredménytelensége esetén Edelény Város
Önkormányzata jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező
felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult Abod
Község Önkormányzatának számlavezető pénzintézete irányába. A beszedési
megbízás eredménytelensége esetén 15 napon belül – ismételten sor kerül
beszedési megbízás benyújtására, melynek ismételt eredménytelensége után
Edelény Város Önkormányzata peres úton érvényesíti követelését. Ebben az
esetben Abod Község Önkormányzatát és Szakácsi Község Önkormányzatát
kamatfizetési kötelezettség, valamint a követelés érvényesítésével felmerülő
kiadások terhelik.
6. A székhely és társult önkormányzat közös önkormányzati hivatal feladatainak
ellátásra használt ingó és ingatlan tulajdonjoga a felek tulajdonában marad. Az
ingóságokat térítésmentesen a közös önkormányzati hivatal használatába adják.
Az ingatlanok beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat
saját forrásai szerint gondoskodik.

IV. Átmeneti és záró rendelkezések
1. Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény Város
Polgármestere dönthet úgy, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 58 §-a, valamint a Mötv. 146/C- § (2) bekezdése értelmében
Edelényi Város Önkormányzat Jegyzőjét – annak egyetértésével –a közös
önkormányzati hivatal jegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül tovább foglalkoztatja.
2. Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény Város
Polgármestere dönthet úgy, hogy a Kttv. 58. §-a, valamint a Mötv. 146/C. § (2)
bekezdése értelmében Edelény Város Önkormányzat aljegyzőjét – annak
egyetértésével és Edelény Város Önkormányzat Jegyzőjének javaslatára – a
közös önkormányzati hivatal aljegyzőjeként, pályázati kiírás nélkül határozatlan
ideig tovább foglalkoztatja.
3. Jelen módosított megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek
jóváhagyását és a polgármesterek aláírását követően 2013. április 1. napján lép
hatályba.
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., valamint a Ptk.
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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Jelen megállapodást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Edelény, 2013. június 19.
…………………………………………….
Molnár Oszkár polgármester
Edelény Város Önkormányzata

……………………………………….
Restyánszki Gábor polgármester
Abod Község Önkormányzata

……………………….……………….
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester
Szakácsi Község Önkormányzata

Záradék
A módosított megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
115/2013.(VI.19.) határozatával, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2013.( ) határozatával, Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
…../2013.( ) határozatával jóváhagyta.
A módosított megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Edelény, 2013. június 19.
P.H.

……………………………………..
Vártás József
jegyző
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Melléklet a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló
megállapodásához
FELHATALMAZÁS
…………………………………
hitelintézet neve és címe
Edelényben 2013. év …….hó…..napján kelt, közös önkormányzati hivatal
létrehozására
vonatkozó
megállapodás
III/5.
pontja
alapján
…………………Önkormányzata (………………………………….u……. sz., képviseli:
……………………………………………polgármester) felhatalmazza Edelény Város
Önkormányzatát (3780 Edelény, István király útja 52., bankszámlaszám:
…………………………….képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint jogosultat,
hogy a megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) ………………………….-nál/-nél
vezetett ……………… pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély,
vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti
elévülési határidőn belül.
A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát
megszünteti, új számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény Város
Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt
be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos
és a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.
Kelt: ………..év…………………….hó……nap.

……………………………………………..………….
számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás
visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával
történhet.

…………………………………………………………..
hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
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7./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 126./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
116/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal 57/2013. (III.20.) határozattal jóváhagyott
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az alábbiak
szerint hagyja jóvá:
1.1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat I. fejezet 1. pontja kiegészül az alábbi
1.4.1. ponttal:
„ 1.4.1. telephelye, címe:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Szakácsi ideiglenes kirendeltség
3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.”
1.2. „Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat I. fejezet 3. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„3. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete.”
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1.3. „Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat I. fejezet 13. pontja kiegészül az alábbi
szövegrésszel:
„…. és Szakácsi …..”
1.4. „Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Szabályzat II. fejezet 10. pont első francia
Működési
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. A KÖH látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatok
az
Edelényi Lengyel, Ruszin és Cigány, a Szakácsi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében.”
1.5. „Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzat V. fejezete kiegészül az alábbi 3.2.17.
ponttal:
„3.2.17. A Szakácsi Ideiglenes Kirendeltség hatósági,
önkormányzati
és
pénzügyi
gazdálkodással
kapcsolatos feladatokat a székhely település végzi.”
2.

Képviselő-testület megállapítja, hogy az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal
módosított Szervezeti és Működési
Szabályzata a kijelölésről szóló kormánymegbízotti döntés
értelmében 2013. április 01. napján lép hatályba.

3.

Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításokkal
egységes
szerkezetbe
foglalását,
hirdetőtáblán
történő
kifüggesztését, és honlapon való közzétételét.

Határidő: 2013. június 30.
Felelős: polgármester, jegyző

8./ Napirendi pont tárgya:
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 127./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
117/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szociális
módosításáról

Szolgáltató

Központ

Alapító

Okiratának

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális
Szolgáltat Központ Alapító Okiratának módosítását a határozat 1.
mellékleteként jóváhagyja.
2./ Képviselő-testület a módosított Alapító Okiratot egységes
szerkezetben – a határozat 2. mellékleteként - jóváhagyja.
3./ Képviselő-testület elrendeli a módosított Alapító Okirat és az
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat kiadását és a Magyar
megküldését
törzskönyvi
Államkincstár
részére
történő
nyilvántartásba vételét.
Határidő:
Felelős:

2013. június 30.
polgármester, jegyző
1. melléklet a 117/2013.(VI.19.) határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
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:
Az Alapító Okirat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.

Az intézmény fenntartójának neve, címe:
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás
3780 Edelény, István király útja 52.”

Záró rendelkezések:
A módosított alapító okirat 2013. június 30. nappal lép hatályba.
Kelt: Edelény, 2013. június 19.
P.H.
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Molnár Oszkár
polgármester
Záradék:
Jelen módosított Alapító Okiratot Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
117/2013.(VI.19.) határozattal jóváhagyta.
A jóváhagyott módosított Alapító Okiratot a Képviselő-testület döntése alapján
ellenjegyzem:
Edelény, 2013. június 19.

P.H.
Vártás József
jegyző
2. melléklet a 117/2013.(VI.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 és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás
3780 Edelény, István király útja 52.

5.

6.

Irányító szerv neve és székhelye: Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
Az intézmény működési köre:
-
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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.
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-

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

és

gazdálkodó

Törzskönyvi nyilvántartási szám (PIR törzsszám): 350394
8. 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.
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.
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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.
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
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889923
889924

881011
889201

869041
890441
890442
890443
960100

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Családsegítés
A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az
intézményfenntartó társulási megállapodás és az intézmény
szakmai programja határozza meg.
Idősek nappali ellátása
Férőhely: 25 fő
Gyermekjóléti szolgáltatás
A szolgáltatás biztosításának módját és tartalmát az
intézményfenntartó társulási megállapodás és az intézmény
szakmai programja határozza meg.
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
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.
A vagyonnal való rendelkezés nem veszélyeztetheti az intézmény
rendeltetésszerű működését.

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.
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14.

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

Kelt: E d e l é n y, 2013. június 19.
P.H.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Záradék:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ
egységes szerkezetű Alapító Okiratát a 2013. június 19. napján megtartott képviselőtestületi ülésén a 117/2013.(VI.19.) határozatával j ó v á h a g y t a.
E d e l é n y, 2013. június 19.
Vártás József
jegyző
9./ Napirendi pont tárgya:
Helyi értéktár létrehozásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 128./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság az előterjesztés határozati javaslatának 1-es változatát
javasolja elfogadásra.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az
előterjesztés 1-es változatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
118/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Helyi értéktár létrehozásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
helyi értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a
„Helyi értéktár” létrehozását.
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2. Képviselő-testület elrendeli, hogy a soron következő rendes ülésére
kerüljön előterjesztés a helyi értéktár bizottság megalakítására,
működési szabályainak megállapítására vonatkozóan.
3. Képviselő-testület döntését a Borsod-Abaúj-Zemplén
Közgyűlés elnökének meg kell küldeni.

Megyei

Határidő: 2013. szeptember 11.
Felelős: polgármester

10./ Napirendi pont tárgya:
A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására kötött
közszolgáltatási szerződés felmondásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 129./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester megjegyezte a lakosság tájékoztatása végett, hogy a törvényi
kötelezettségnek tesznek eleget azzal, hogy december 31. napjával fel kell mondani
a szerződést.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
119/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A

Tárgy: A települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és
ártalmatlanítására kötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására kötött
közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az ÉHG Észak-magyarországi Hulladékgazdálkodási
Zrt.-vel 2012. október 04-én Edelény Város közigazgatási területén a
települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására
kötött közszolgáltatási szerződést a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
törvény 90.§ (4) bekezdése alapján 2013. december 31-ei hatállyal
felmondja.
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2. Képviselő-testület elrendeli a határozat ÉHG Zrt. részére történő
megküldését.
Határidő: 2013. június 25.
Felelős: polgármester

11./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási Megállapodás”
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 130./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
120/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított
„Társulási Megállapodás” jóváhagyásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított
„Társulási Megállapodás” jóváhagyásáról szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási
Megállapodás”-t a határozat melléklete szerint j ó v á h a g y j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Melléklet a 120/2013(VI.19.) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott
felhatalmazás alapján, a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a
2004.05.26-tól működő önkormányzati társulás társulási megállapodását az alábbiak
szerint fogadják el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §
rendelkezéseinek értelmében az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat-és hatáskörének hatékonyabb,
célszerűbb ellátása érdekében jön létre.

1.2. Társulás neve: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:
Társulás)
1.3. A Társulás székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
1.4. A Társulás telephelye: 3780 Edelény, Bányász út 2.
1.5. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
1.6. A társulás tagjai, lakosságszáma: 1. melléklet szerint.
1.7. A Társulás időtartama: a Társulás határozatlan időre jön létre.
1.8. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
pénzügyi-, számviteli-, gazdálkodási-, döntés előkészítési-, végrehajtás
szervezési feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
2. A TÁRSULÁS CÉLJAI
2.1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési
rendszere szervezeti keretének biztosítása.
2.2.Térségi közszolgáltatások biztosítása, szervezése, összehangolása, fejlesztése,
az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó
önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös,
illetve
térségi
feladatellátás
rendszerének
kialakítása,
szervezése,
összehangolása, működtetése, fejlesztése.
2.3.A
térség
intézményrendszerének
összehangolása, fejlesztése.
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integrálása,

feladatellátásának

2.4.A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, a
kistérség területének összehangolt fejlesztése.
3. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
3.1. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások:
3.1.1. A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik hétközi illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolásáról,
közös működtetéséről Szendrő város és Edelény városközpontokkal a hatályos
ágazati jogszabályok figyelembe vételével, jelen megállapodásban részletezett
szabályok szerint.
3.1.1.1. Az orvosi ügyelet feladat-ellátásra társuló települések jegyzékét, Szendrő
és Edelény városközpontú ügyeletek illetékességi területe szerinti bontásban
a megállapodás 2. melléklete tartalmazza.
3.1.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a
feladatellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás igénylésére az egészségügyi
szolgáltató közvetlenül jogosult.
3.1.1.3. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a 3.1.1.2. pont szerinti OEP
támogatáson felüli díjat az 5.6. pont szerint kötelesek megfizetni a Társulás
részre. A Társulás a díjat az egészségügyi szolgáltató részére jelen
megállapodásban foglaltak, és a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint
utalja át a szolgáltató részére.
3.1.1.4. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg, az
5. pontban rögzítettek szerint kell eljárni.
3.1.2. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése.
3.1.3. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.
3.1.4. A védőnői szolgálatok, iskola egészségügyi feladatellátás működésének
összehangolása.
3.1.5. Kistérségi szűrővizsgálatok szervezése.
3.2. A területfejlesztési feladatok körében:
3.2.1. vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait;
3.2.2.kidolgozza és elfogadja a Társulás területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását;
3.2.3. koordinálja a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben
érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil
szervezetekkel;
3.2.4. folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a térségben működő
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a
bevonható helyi források feltárása érdekében;
3.2.5. forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, adatokat,
információkat szolgáltat a területi információs rendszernek,
3.2.6. pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez.
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3.3. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése
3.4. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (2)bekezdése b)
pontja
keretében;
ifjúsági
feladatok
térségi
szintű
koordinálása,szervezése, ezen belül különösen:)
3.4.1. figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek
tevékenységét;
3.4.2 elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és
informálisszervezetek koordinációját;
3.4.3 elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést, és
3.4.4. ifjúsági programokat szervez.
3.5.

Települési
és
térségi
esélyegyenlőségi
esélyegyenlőségi
programmegvalósítása,
megvalósulásának elősegítése.

tervek
elkészítése,
esélyegyenlőség

3.6. Bűnmegelőzési együttműködés
3.7. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül különösen:
3.7.1. közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában
3.7.2. közreműködik a térség és a mikrotérségek turizmusfejlesztési koncepciójának
kidolgozásában,
3.7.3. közreműködik a térség turizmust megtartó, elősegítő programok
kidolgozásában,megvalósításában,
3.7.4.Térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös
megjelentetése.
3.8. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás
erősítése, kulturális örökség őrzése
3.8.1. Amatőr alkotó művészeti tevékenységek, közösségek menedzselése.
3.8.2. Gyermek és ifjúsági alkotótábor, művésztelep működtetése.
3.8.3. Térségi információs rendszer működtetése.
3.8.4. Térségi kulturális kapcsolatok szervezése, gondozása.
3.8.5. Művészeti bemutatók, amatőr alkotó művészek kiállításának szervezése.
3.9. Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés feladatainak
összehangolása.
3.10. Térségi foglalkoztatás-politikai célok összehangolása
3.11. Sport feladatok
3.11.1. Térségi szintű utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás.
3.11.2. Térségi sportversenyek szervezése, rendezése.
3.11.3. Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása.
3.11.4. Térségi versenyrendszer működtetéséhez segítségnyújtás.
3.11.5. Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati források gyűjtése.
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3.12.Nemzetközi és térségi külföldi kapcsolatok terén:
3.12.1. Határon átnyúló kapcsolatok, határmenti együttműködések.
3.12.2. Külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése.
3.13. Településfejlesztési, településrendezési feladatok koordinálása
3.14. Nemzetiségi ügyek támogatása.
4. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
4.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
4.2. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. A Társulási
Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
4.3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely település polgármestere
hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve
választja meg minősített többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt.
Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté
váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata szükséges.
4.4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az
alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.
4.5. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok
felével rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések
lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának
felét.
4.6. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely
település polgármestere hívja össze. A tisztújító ülés működésére egyebekben
az e fejezet 2-5. pontjait kell alkalmazni.
4.7. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A határozatokat az év elejétől
kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
4.8. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
4.9. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az
általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
Minősített többségű döntés szükséges:
4.9.1. a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához,
4.9.2. a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választáshoz,
4.9.3. a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez,
4.9.4. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
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4.9.5. azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat
meghatároz, továbbá a
4.9.6. jogszabály által előírt esetekben.
4.10. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart. Az
ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk
esetén a korelnök hívja össze és vezeti.
4.11. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
4.11.1. a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a
javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül,
4.11.2.Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
vezetőjének
kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül,
4.11.3. a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15
napon belül.
4.12. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
4.13. A Társulási Tanács:
4.13.1 zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági,
kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
4.13.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
4.13.3 zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az
általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha
a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
4.14. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt:
4.14.1. elnökének, alelnökének megválasztásáról,
4.14.2. a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás
megszüntetéséről,
4.14.3. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
4.14.4. költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
4.14.5. költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről,
átszervezéséről, intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok
gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e
tartalmazza,
4.14.6. közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más
társulással történő megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások
megvalósításáról,
4.14.7. tagok költségviselése mértékéről.
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4.15. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek,
meghívottak nevét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az
előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük
jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a
szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban
résztvevők számát, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket,
valamint a Mötv. által előírt elemeket.
4.16. A jegyzőkönyvet az elnök a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A
jegyzőkönyv egy eredeti példányát az elnök az ülést követő 15 napon belül
megküldi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.
4.17. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
4.18. A Társulási Tanács elnöke:
4.18.1. ellátja a Társulás képviseletét,
4.18.2. összehívja a Társulási Tanács ülését;
4.18.3. vezeti a tanácskozást;
4.18.4. érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat előírásainak;
4.18.5. gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
4.18.6. ellátja a társulás képviseletét;
4.18.7. éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az
előző évi beszámolót és zárszámadást.
4.18.8. gyakorolja a Társulás valamennyi közbeszerzési eljárása esetén az
ajánlatkérőt megillető döntési jogosultságot, és kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.
Bizottság(ok)
4.19.A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására,
szervezésére bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács
tagja, a térség területén működő intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai
szervezetek, valamint a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselője. A
bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja.
4.20. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a
Társulási Tanács határozza meg.
4.21. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja:
4.21.1. a Társulási Tanács elnöke, alelnöke;
4.21.2. a Társulás alkalmazottja.
4.22. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú
Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
4.23. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai
közül kell kiválasztani.
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4.24. A bizottság(ok) működését és részletes feladatait társulás SZMSZ-e, valamint a
bizottság(ok) ügyrendje tartalmazza, amelyet a bizottság(ok) saját maguk
állapítanak meg.
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
4.25. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése,
végrehajtás szervezése) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban:
Hivatal) útján látja el a hivatalon belül önálló osztályként működő szervezeti
egységgel.
4.26.Az önálló szervezeti egység elnevezése: Kistérségi Osztály.
4.27. Az Osztály munkaszervezeti feladatait a Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
4.28.A Kistérségi Osztály köztisztviselői felett a munkáltatói jogot Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője gyakorolja.

5. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA
5.1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves
költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan,
költségvetési határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli
többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét
határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a
Hivatal útján gondoskodik.
5.2. A Társulás nevében vállalható kötelezettséget és az utalványozás rendjét külön
szabályzat tartalmazza.
5.3. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet
csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat
ellátásában érintett önkormányzatok kezesség és garancia vállalása mellett, hitelt
vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek teljesítésére.
5.4. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A
Pénzügyi Bizottság ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe,
nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket. A Társulás és a
Társulási Tanács, az Elnökség tagjaitól, továbbá a Hivatal dolgozóitól felvilágosítást
kérhet.
5.5. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi
terve, gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság
véleményével együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé.
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5.6. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt
települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente,
tárgyi félév május 31. és október 31. napjáig számla alapján a Társulás számlájára
kell befizetni. A hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer finanszírozását
lakosságszám arányosan havi bontásban előre a hónap 10. napjáig a Társulás
számlájára kell befizetni. A Társulás az orvosi ügyelet díját havonta egy összegben
utalja át az egészségügyi szolgáltató részére, a szolgáltatóval kötött
megállapodásban foglaltak szerint.
5.7. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács
által meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A
lakosságszám tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív
támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A települések
lakosságszámát a Társulási megállapodás 1. melléklete tartalmazza, amelyet évente
– tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – tárgyév
március 31. napjáig aktualizálni szükséges.
5.8. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az
esedékességtől számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a
hátralékos tagot.
5.9. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.
5.10. A tagönkormányzatok által vállalt orvosi ügyelet feladatellátáshoz kapcsolódó
pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon
alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
5.11. Amennyiben valamely tagönkormányzat orvosi ügyelet feladatellátáshoz
kapcsolódóan vállalt pénzügyi hozzájárulása teljesítését illetően 15 napot elérő
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és
köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján
beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége
esetén a Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.
5.12. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt
tagönkormányzatnak áll fenn tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a
Társulás alelnöke jogosult.
5.13. Tagönkormányzatok vállalják, hogy az orvosi ügyelet feladatellátás díjfizetésére
vonatkozóan a fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás
elválaszthatatlan
3.
mellékletében
szereplő
tartalommal
számlavezető
hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti
példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt
- megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül.
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6. A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
6.1. A Társulás feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezhet.
6.2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
6.2.1. a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
6.2.2. a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései,
6.2.3. az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jogok stb.),
6.2.4. központi költségvetési támogatás,
6.2.5. pályázati úton elnyert támogatások.
6.3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök,
berendezési tárgyak, gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok
átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. Az átengedés
feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.
6.4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett
vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a
vagyon szaporulata.
6.5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási
Tanács jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
6.6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra
tekintet nélkül a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról
előzetesen állást foglal a Pénzügyi Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az
esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a társulás által ellátott feladatok
biztosítását szolgálja.
6.7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében
tíz évig, egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve –
nem idegeníthető el.
6.8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt,
azonban felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
7. CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
Csatlakozás
7.1. A Társuláshoz a települési önkormányzat csak naptári év első napjával jogosult
csatlakozni. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell
benyújtani.
7.2. A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban, minősített
többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
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7.3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt
vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített
többséggel hozott döntése szükséges.
7.4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli
hozzájárulásról, illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok)
átvételéről a Társulási Tanács dönt.
Kiválás
7.5. A társulásból kiválni a naptári év június 30. napjával és a naptári év utolsó
napjával lehet.
7.6. Akiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel
kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
Kizárás
7.7. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett
eleget.
A Társulás megszűnése
7.8. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a
megszüntetés mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján.
7.9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással
elszámolni.
7.10. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő
kötelezettségek kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk
arányában illeti meg.
7.11. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
7.11.1. a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos
birtokába kell adni,
7.11.2. a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek
hiányában pénzben megváltani,
7.11.3. tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
7.12. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a
Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a
kizárt tag csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás
feladatainak ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön
szerződés alapján használati díj illeti meg.

107

7.13. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon
megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott
közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését veszélyeztesse.
7.14. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények
kielégítése során a társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak,
amelyek a társulási megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások
ellátását nem veszélyeztetik.
Visszafizetési kötelezettségek
7.15. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a
jogszerű felhasználásért.
7.16. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése
eredményeként a Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges
feltételeknek, úgy a kilépő tag(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzatra –
lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a
központi költségvetésnek megfizetni.
7.17. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös
beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással
kapcsolatos és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse
meg.
7.18. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült,
köteles annak összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a
kilépés időpontját megelőzően visszafizetni.
7.19. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőkeelhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 16-19.
pontjában meghatározott összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett
összege.
7.20. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 9-14.
pontja megfelelően alkalmazandó.
8. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
8.1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi.
8.2. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenőrizhetik a társulás működését
célszerűségi és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet
kell felvenni és azt a társulás elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a
társulás tagjainak meg kell küldeni.
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9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. Jelen Társulási Megállapodás 2013. július 1-jén lép hatályba. A Társulási
Megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének
minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.
9.2. Jelen Társulási Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
2004. május26-án kelt Társulási Megállapodás a módosításaival együtt.
9.3. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást
a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok
felülvizsgálják.
9.4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak
képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
9.5Felek jelen megállapodás értelmezésében, illetve teljesítésével kapcsolatos vitás
kérdéseiben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
9.6. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább
8 nappal a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni,
amelyről jegyzőkönyv készül.
9.7. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott
módon felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
9.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.
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1. melléklet
Edelényi Kistérség TöbbcélúTársulása tagjainak, valamint képviselőinek
nevéről, székhelyéről és lakosságszámáról
Srsz
.

Név:

Székhelye:

Lakosságszáma:

Képviselő neve:
Restyánszki Gábor
Horkay István
Szabó Zoltán
Székely Jenő
Tóth János
Farkas Árpád
Csabai Gyula
Tóth Attila
Fülöp József
Baranyay Barnabás
Kelemen József
Molnár Oszkár
Pozsgai István
Slezsák József
Hajdu Zoltán
Matusz Tamás
Varga Zoltánné
Bencs Sándor
Garan Béla
Bárczi László
Garai Bertalan
Fedor Attila
Vécsei István
Rozgonyi Tibor
Bártfai Attila
Molnár Zoltán
Kiss Béla
Lukács Attiláné
Feketéné Bisztrán
Ilona
Balogh Zsolt
Tomorszki István
Vadászi Béla
Ötvös Bálint
Doszpoly Károly
Tóthné Mihalik Katalin
Holló István
Fóris Sándor
Brogli Attila
Szilvai Attila
Dr. Szilágyi Ferenc
Beri Tamás
Kondásné Galkó
Mónika
Krajnyák Dénes
Doszpoly Loránd
Ifj. Molnár László
Répási Mihály
Verebélyi Norbert

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Abod
Aggtelek
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Boldva
Borsodszirák
Bódvaszilas
Damak
Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács
Hídvégardó
Hegymeg
Irota
Jósvafő
Komjáti
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi

3753 Magyar u. 42.
3759 Kossuth L. u. 8.
3780 Fő u. 55.
3768 Fő u. 52.
3768 Szabadság u. 65.
3764 Szabadság u. 16.
3794 Széchenyi u. 5.
3796 Fő út 35.
3763 Kossuth u. 21.
3780 Szabadság út 35.
3825 Petőfi u. 3.
3780 István k. u. 52.
3757 Béke u. 29.
3752 Bereg u. 10.
3795 Szabadság u. 21.
3768 Tornai u. 106.
3786 Petőfi S. u. 18.
3786 Petőfi S. u. 66.
3758, Petőfi S. u. 42.
3765, Petőfi S. u. 13.
3786 Kossuth u. 18.
3780 Kossuth u. 64.
3755 Fő u. 54.
3754 Fő u. 39.
3759 Szabadság u. 45.
3756 Kossuth u. 12.
3825 Petőfi S. u. 92.
3826 Fő u. 13.
3786 Petőfi S. u. 2.

230
603
478
44
223
100
2479
1262
1116
262
21
10429
65
103
615
664
130
85
316
253
650
304
484
199
346
918
874
412
159

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szín
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornanádaska
Tornaszentjakab

3754 Tanácsház tér 1.
3752 Hősök tere 1.
3751 Fő u. 63.
3761 Szabadság u. 18.
3761 Dózsa Gy. u. 58.
3762 Kossuth út 57.
3757 Széchenyi u. 23.
3734 József A. u. 52.
3757 Rákóczi u. 18.
3787 Kossuth u. 75.
3765 Dózsa Gy. u. 34.
3767 Kossuth L. u. 44.
3769 Rákóczi u. 25.

1047
4240
1949
814
255
686
157
1196
32
244
18
682
236

43.
44.
45.
46.
47.

Tornaszentandrás
Tornakápolna
Varbóc
Viszló
Ziliz

3765 Hunyadi u. 4.
3757 Dózsa Gy. u. 31.
3756 Petőfi S. út 18.
3825 Fő u 70/A.
3794 Dózsa Gy. u. 1.

230
23
66
71
377
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2. melléklet
Orvosi ügyeletben részt vevő települések az ügylet székhelye szerinti
illetékességi területenként
Edelény város központú ügyelet
Srsz.
Település neve
1.
Abod
2.
Balajt
3.
Boldva
4.
Borsodszirák
5.
Damak
6.
Edelény
7.
Hangács
8.
Hegymeg
9.
Irota
10.
Lak
11.
Ládbesenyő
12.
Nyomár
13.
Szakácsi
14.
Szendrőlád
15.
Tomor
16.
Ziliz

111

Szendrő város központú ügyelet
Srsz.
Település neve
1.
Becskeháza
2.
Bódvalenke
3.
Bódvarákó
4.
Bódvaszilas
5.
Debréte
6.
Égerszög
7.
Galvács
8.
Hidvégardó
9.
Jósvafő
10.
Komjáti
11.
Martonyi
12.
Meszes
13.
Perkupa
14.
Rakaca
15.
Rakacaszend
16.
Szalonna
17.
Szendrő
18.
Szín
19.
Szinpetri
20.
Szögliget
21.
Szőlősardó
22.
Szuhogy
23.
Teresztenye
24.
Tornabarakony
25.
Tornanádaska
26.
Tornaszentjakab
27.
Tornaszentandrás
28.
Tornakápolna
29.
Varbóc
30.
Viszló

3. melléklet
FELHATALMAZÓ LEVÉL
Alulírott
……………………………………………………………………………………….............
(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a
számlavezető
pénzintézetemet,
hogy
a…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
....-nál
(a
pénzintézet
neve
és
címe)
vezetett
………………………………………………………. számú
számlámat Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott azonnali
beszedési megbízás alapján a ……………………………………………számla javára
megterhelje.
Kelt: ………………………………………..

……………………………………..
a felhatalmazó önkormányzat cégszerű
aláírása

Záradék:
……………………………………………………………………………………………….
(a pénzintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos pénzintézete tudomásul
vesszük, hogy az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása - mint jogosult a………………………………….…………….……………………………………….létrejött
társulási megállapodás alapján felmerült követelését a Számlatulajdonos számlája
terhére azonnali beszedési megbízással érvényesítheti.
A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének
időpontjában
nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla
megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti
Edelényi Kistérség Többcélú Társulását.
A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tudtával és hozzájárulásával vonható vissza.
Kelt: ………………………………………..

………………………………….…..
pénzintézet

112

12./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 384 hrsz-ú, Kenderföldi út 12/A. szám alatti ingatlan
bérbeadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 131./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen is elmondta,
mind amellett, hogy örül annak, hogy végre lépés történik ennek az épületnek az
ügyében és talán így sikerül felújítani, de jelenleg a könyvtár raktározás céljára
használja a volt Bányászklub épületét. Itt került elhelyezésre a könyvtár összes
bútora és több tízezer könyv, amit sajnos meg kell mozgatni, és helyet kell találni, ha
ez a pályázat sikeres lesz, ami sajnos a könyveknek sem tesz jót, mert zsákolva van.
Polgármester: Tudja, hogy ez problémát okozhat, viszont úgy gondolja,
egyetérthetnek abban, ha a volt Bányászklub épületét ennek a vállalkozásnak, - aki
egyébként inkubátorházat szeretne létrehozni, - sikerül felújítani, akkor azzal a város
is nyer. Tudja, hogy rengeteg könyvről, bútorról van szó, nyilván megtalálhják a
helyét, hogy hová tudnák elhelyezni, ha elindulnak a munkálatok, de úgy gondolja,
hogy ezt az áldozatot be kell vállalni.
Ezt követően, - mivel további kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
121/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 384 hrsz-ú, Kenderföldi út 12/A.
szám alatti ingatlan bérbeadásáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény belterület 384 hrsz-ú, Kenderföldi út 12/A.
szám alatti ingatlan bérbeadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi
döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatja a „G Racing Kft.”
inkubátorház létrehozása iránti szándékát, és a Kft. általi
pályázat
benyújtását
ezen
gazdaságszervezési
cél
megvalósítására.
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2. Képviselő-testület
javasolja
a
Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságnak, hogy - a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjára figyelemmel –
az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 384
helyrajzi számú ingatlant a megvalósítandó gazdaságszervezési
közérdekű célra tekintettel adja bérbe a „G Racing Kft.” részére.
3. Képviselő-testület
javasolja
a
Városfejlesztési,
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottságnak, hogy a
bérbeadásról szóló határozatában felfüggesztő feltételként
rögzítse, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a
Kft. nyertes pályázata, valamint a bérleti díjnak és a szerződés
időtartamának a Képviselő-testület általi meghatározása.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013.12.31.
polgármester

13./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1262/12 hrsz-ú, Barátság út 6. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 132./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
122/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 1262/12 hrsz-ú, Barátság út 6.
szám alatti ingatlan értékesítéséről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény belterület 1262/12 hrsz-ú, Barátság út 6.
szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 1262/12
helyrajzi számú, természetben Edelény, Barátság út 6. szám
alatti ingatlant 40.000,-Ft vételárért értékesíti Mida Sándor
(3780 Edelény, Barátság út 4/B. szám alatti lakos) részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

polgármestert

az

2013. július 4.
polgármester

14./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1262/11 hrsz-ú, Barátság út 6/A. szám alatti ingatlan
értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 133./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
123/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 1262/11 hrsz-ú, Barátság út 6/A.
szám alatti ingatlan értékesítéséről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény belterület 1262/11 hrsz-ú, Barátság út
6/A. szám alatti ingatlan értékesítéséről szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1.
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 1262/11
helyrajzi számú, természetben Edelény, Barátság út 6/A.
szám alatti ingatlant 120.000,-Ft vételárért értékesíti Glonczi
Mátyás Bertalan részére.

2.

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

Határidő:
Felelős:

2013. július 4.
polgármester

15./ Napirendi pont tárgya:
Mezőkeresztesi földterületek értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 134./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
124/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Mezőkeresztesi földterületek értékesítéséről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a mezőkeresztesi földterületek értékesítéséről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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1.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános
versenytárgyalás
útján
értékesíti
a
Mezőkeresztes külterület 030/3 helyrajzi számú, legelő
művelési ágú ingatlannak az önkormányzat tulajdonát képező
538/11829 arányú, a Mezőkeresztes külterület 032/8
helyrajzi számú, legelő művelési ágú ingatlannak az
önkormányzat tulajdonát képező 1302/4965 arányú, valamint
a Mezőkeresztes külterület 0500/2 helyrajzi számú, szántó
művelési ágú ingatlannak az önkormányzat tulajdonát képező
1451/47127 arányú tulajdoni hányadát.

2.

Képviselő-testület az ingatlanok értékesítésére az alábbi
felhívások közzétételét elrendeli az Edelény Városi
Televízióban és Edelény Város honlapján.

I. FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény
Város
Önkormányzata
nyilvános
versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a Mezőkeresztes
külterület 030/3 helyrajzi számú, legelő művelési ágú
ingatlannak az önkormányzat tulajdonát képező 538/11829
arányú, 2690 m2 területű tulajdoni hányadát.

A pályázaton bárki részt vehet, aki 6.470,-Ft (azaz: Hatezernégyszázhetven forint) licitálási biztosítékot legkésőbb
2013. július 1-én 10:00 óráig letétbe helyez az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárában. A licitálási biztosíték a
nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi
jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy
összegben történő megfizetését.
Kikiáltási ár: 64.700,-Ft (azaz: Hatvannégyezer-hétszáz forint).
Licitlépcső: 10.000,-Ft (azaz: tízezer forint).
Licittárgyalás időpontja: 2013. július 1. 10:00 óra
Licittárgyalás helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
tanácskozó terme
Edelény, István király u. 52.
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48 / 524-100/330
(Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya,
Edelény, István király útja 52.)
II. FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a Mezőkeresztes
külterület 032/8 helyrajzi számú, legelő művelési ágú
ingatlannak az önkormányzat tulajdonát képező 1302/4965
arányú, 6510 m2 területű tulajdoni hányadát.
A pályázaton bárki részt vehet, aki 15.870,-Ft (azaz:
Tizenötezer-nyolcszázhetven forint) licitálási biztosítékot
legkésőbb 2013. július 1-én 10:00 óráig letétbe helyez az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal pénztárában. A
licitálási biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít.
Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb
vételár egy összegben történő megfizetését.
Kikiáltási ár: 158.700,-Ft (azaz: Egyszázötvennyolcezerhétszáz forint).
Licitlépcső: 10.000,-Ft (azaz: tízezer forint).
Licittárgyalás időpontja: 2013. július 1. 10:15 óra
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Licittárgyalás helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
tanácskozó terme
Edelény, István király u. 52.
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48 / 524-100 / 330
(Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya,
Edelény, István király útja 52.)
III. FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti a Mezőkeresztes
külterület 0500/2 helyrajzi számú, szántó művelési ágú
ingatlannak az önkormányzat tulajdonát képező 1451/47127
arányú, 10885 m2 területű tulajdoni hányadát..
A pályázaton bárki részt vehet, aki 50.100,-Ft (azaz:
Ötvenezer-egyszáz forint) licitálási biztosítékot legkésőbb
2013. július 1-én 10:00 óráig letétbe helyez az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal pénztárában. A licitálási biztosíték a
nyertes pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi
jogát az nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy
összegben történő megfizetését.
Kikiáltási ár: 501.000,-Ft (azaz: Ötszázegyezer forint).
Licitlépcső: 10.000,-Ft (azaz: tízezer forint).
Licittárgyalás időpontja: 2013. július 1. 10:30 óra
Licittárgyalás helye: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
tanácskozó terme
Edelény, István király u. 52.
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti.
Az ingatlan értékesítésével kapcsolatban további felvilágosítást ad:
Berkő Péter vagyongazdálkodási ügyintéző, Tel: 48 / 524-100 / 330
(Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya,
Edelény, István király útja 52.)
3. A Képviselő-testület felhatalmazza
adásvételi szerződések aláírására.
Határidő:
Felelős:
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a

2013. július 1. illetve 2013. július 15.
polgármester, jegyző

polgármestert

az

16./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 135./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy a bizottság szúrópróbaszerűen ellenőrizte a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának állását és mindent rendben talált.
A bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Humánpolitikai Bizottság, Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési
Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
125/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést
megtárgyalta és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester

17./ Napirendi pont tárgya:
Az I. és II. világháborús emlékmű áthelyezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 137./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés 1-es határozati javaslatának
elfogadását.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy a tegnapi bizottsági ülésen sajnálták, hogy a városfejlesztési csoport
kollégája nem tudott részt venni. A bizottsági tagok véleménye az volt, hogy nem
biztos, hogy szerencsés lenne, ha Forradalmak terére helyeznék ezt a kicsit
monumentálisabb szobrot, azokhoz, amik ott jelen pillanatban el vannak elhelyezve.
Lehet, hogy lassan nem egy szoborpark, hanem egy szobortemető lenne itt, illetve
ha későbbiekben mégis meg lehet valósítani az elkerülő útnak azt a funkcióját, amire
annak idején ki lett találva, akkor lehet, hogy a kanyarívet is módosítani kell, amely
érintheti a parkot, akár a szobor helyét is. Tehát nem biztos, hogy szerencsés lenne
ebben az esetben megint mozgatni a szobrot. Így arra jutottak, hogy azzal a
megoldással, ami a rajzon van, a szobor elhelyezése talán elfogadható lesz, és
kialakul egy olyan kisebb tér is, amely alkalmas lehet az ünnepségek, a
rendezvények megtartásának a helyszínére, nem úgy, mint most, hogy az egyik, a
másik bolt előtt, egyik-másik oldalán kell esetleg az ünneplőknek várakozni.
Polgármester: Sokat morfondíroztak azon, hogy melyik lenne a célszerű, a
Forradalmak terére kerüljön a szobor, vagy 10 m-rel helyezzék odébb. Úgy gondolja,
logikus a bizottságok véleménye, illetve amit elnök úr is felvetett.
Ezt követően, - mivel további kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
126/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az I. és II. világháborús emlékmű áthelyezéséről
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az I. és II. világháborús emlékmű áthelyezéséről
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hősök
terén található I. és II. Világháborús Emlékmű új helyeként a
Hősök tere 7-8. szám alatti épületek előtt kialakításra kerülő
„teret” jelöli ki, az előterjesztés 1. számú mellékletét képező
helyszínrajzon ábrázoltak szerint.
Határidő: 2013.12.31.
Felelős: polgármester, jegyző
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18./ Napirendi pont tárgya:
ROP-1.A.5 kódszámú – Szervezetfejlesztés konvergencia
önkormányzatok számára – tárgyú pályázat benyújtásáról”
Előadó: polgármester

régiókban

lévő

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 138./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
127/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

ÁROP-1.A.5. kódszámú – Szervezetfejlesztés konvergencia
régiókban lévő önkormányzatok számára – tárgyú pályázat
benyújtásáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ÁROP1.A.5. kódszámú – Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő
önkormányzatok számára – tárgyú pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és a következő döntést hozza:
1. Képviselő-testület hozzájárul az ÁROP-1.A.5 jelű konstrukció keretében
pályázat benyújtásához.
2. Képviselő-testülete jóváhagyja a „Szervezetfejlesztés konvergencia
régiókban lévő önkormányzatok számára” c. pályázati felhívás teljes
körű megvalósítását.
3. Képviselő-testület a pályázat teljes költségvetését maximum bruttó 22
millió Ft (Huszonkettő-millió forint) összegben jóváhagyja. A pályázati
felhívás alapján a támogatás intenzitása 100%.
4. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására,
nyilatkozatok megtételére, a pályázat tartalmának teljes körű
meghatározására, nyertes pályázat esetén a pályázat megvalósítására
valamint arra, hogy a pályázat összeállításához szükség szerint külső
pályázatírói segítséget vegyen igénybe, melyhez önerőt nem biztosít.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: polgármester
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19./ Napirendi pont tárgya:
Pénzintézeti egyeztetések likvid hitel felvételéről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 139./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja, a Városfejlesztési-Környezetvédelmi és
Közbeszerzési Bizottság 1 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett nem foglalt
állást.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy az előterjesztés taglalja, hogy milyen nehéz helyzetben van a város,
tudják azt, hogy ez miből adódik, azt hogy mik a hosszú és a rövid távú dolgok.
Ahhoz szeretne csatlakozni, amit polgármester úr mondott a napirend előtti
hozzászólásában, hogy egy nagyobb fejlesztés akár több milliárdos tétel is lehet a
vízelvezetés kapcsán. Azt látni kell mindenkinek, hogy el kell indulni ebben a
dologban mindenképpen, hiszen meg kell terveztetni a belvíz elvezetésének a
dolgait. Az csak az első lépcső lehet, hiszen utána a vízjogi létesítési engedélyek
megszerzése szintén óriási költséget róhat a városra, bár ahogy beszéltek erről,
szakaszosan is meg lehet oldani a problémás területek kiváltásával. Viszont nem
csak erre vonatkozik az, amit mondott polgármester úr, hanem másra is, hogy
pályázat nélkül nem nagyon tudnak semmit megvalósítani a városban, illetve
pályázat útján is csak úgy, hogy ha valami 100 %-ban finanszírozott. Erre szeretné
felhívni a lakosság figyelmét, dolgoznak a problémáknak a megoldásán,
előkészítésén, és ha lesz pályázati lehetőség, megfelelő módon, megfelelő súllyal
tudjanak lépni ezekben az ügyekben. Erre az elmúlt időszakban nem volt lehetőség,
illetve már a „Start munkaprogram” keretein belül is sok esetben vízjogi létesítési
engedély szükséges ahhoz, hogy egy-egy lefolyást meg lehessen csinálni. Látni kell
azt is, - nem megbántva az ebben dolgozókat, - hogy nem mindenkinek van meg a
megfelelő szakmai végzettsége ahhoz, hogy nyugodt szívvel mondhassák azt, hogy
akár egy régi Kincsem-patak medret megfelelően ki tudjanak burkolni, vagy
megfelelő vízelvezető rendszert tudjanak csinálni egy-egy szakaszon.
Polgármester: Nyílván a különböző pályázatok egy része most már 100 %-os
támogatottságú, vannak, amelyekhez szükséges önerő. A képviselő-testület előtt
ismert, - hiszen elég részletesen ki van fejtve a jelenlegi pénzügyi helyzete az
önkormányzatnak, - hogy van egy lekötött pénzösszeg, amelyet tavaly a víziközművek értékesítéséből kaptak. Ez volt az ellenértéke a vízi-közműveknek, ez
fejlesztési forrás. A legutolsó pillanatig szeretné azt elkerülni, hogy akár egy forint
fejlesztési forrást működésre kelljen fordítani. Tehát ezt szeretné elkerülni, ezért
indítványozta, hogy készüljön egy ilyen előterjesztés, amennyiben szükségük lesz
hitel felvételére. Természetesen hitelt csak végső esetben vennének fel, ha végképp
nem tartható a pénzügyi helyzet, és akkorra tudjanak olyan pénzügyi helyzetbe
kerülni a pénzintézet valamelyikével, hogy ne kelljen utána még hetekig, hónapokig
tárgyalni, szervezni a hitel felvételét.
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Még egyszer hangsúlyozza, hogy a véksőkig szeretné elkerülni azt, hogy fejlesztési
forrást kelljen átcsoportosítani működésre. Vannak olyan önkormányzatok, ahol
sajnos ez már folyamatban, vagy már megtörtént, ez gyakorlatilag a jövő
lehetőségeinek bizonyos fokú felélését jelenti.
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 8 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
128/2013.(VI.19.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Pénzintézeti egyeztetések likvid hitel felvételéről
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a pénzintézeti egyeztetések likvid hitel felvételéről
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
A Képviselő-testület a működőképesség megőrzése céljából
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy éven belül
visszafizetendő likvid hitel igénybevételéről pénzintézeti
tárgyalásokat folytasson, és az igénybevétel feltételeit terjessze
a képviselő-testület elé.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 31.

Polgármester bejelenti, hogy az SZMSZ 20. § (2) bekezdése alapján a képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.
Molnár Oszkár
polgármester
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Vártás József
jegyző

