EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. február 11-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról
2. Beszámoló 2015. évben Edelény Város Önkormányzata által a Tomor-Lak KSE
részére nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról, és sportszakmai
eredményekről
3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2015. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
4. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
6. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
7. A helyi iparűzési
módosításáról

adóról

szóló

34/2012.(XII.12.)

önkormányzati

rendelet

8. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
9. A helyi népszavazásról
10. Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
11. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról

12. Járási Esélyegyenlőségi Programterv elfogadásáról
13. Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
14. Nagy-Császta
szőlőhegyre
kiépítendő
engedélyezéséhez fedezet biztosításáról

ivóvízvezeték

tervezéséhez,

és

15. Edelény, Borsodi út 2. szám alatti társasház alapító okiratának felülvizsgálatáról
16. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltésére szóló pályázati kiírásáról
17. Bölcsődei csoporthelyiség kialakításáról, bölcsődei csoport indításáról
18. Az Edelény belterület 1/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
19. Az Edelény belterület 1/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
20. Az Edelény belterület 1/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
21. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
22. Bizottságok 2016. évi munkatervének ismertetéséről
Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
23. Az Edelényi Mentőállomás részleges felújításáról

E d e l é n y, 2016. február 11.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai Gyula,
Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István,
Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya
képviselők
Igazoltan távol: Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
13./ számú előterjesztésnél:

Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató
Központ vezetője

14./ számú előterjesztésnél:

Szilvai Attila Tomor-Lak KSE elnöke
Németh Attila Tomor-Lak KSE szakmai igazgatója

Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 11 fő
jelen van. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint:
1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról
Előadó: intézményvezető
2. Beszámoló 2015. évben Edelény Város Önkormányzata által a Tomor-Lak KSE
részére nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról, és sportszakmai
eredményekről
Előadó: polgármester
3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2015. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
Előadó: polgármester
4. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
5. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
6. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
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7. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: polgármester
8. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Előadó: polgármester
9. A helyi népszavazásról
Előadó: polgármester
10. Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Előadó: polgármester
11. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
Előadó: polgármester
12. Járási Esélyegyenlőségi Programterv elfogadásáról
Előadó: polgármester
13. Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
14. Nagy-Császta szőlőhegyre
kiépítendő
engedélyezéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester

ivóvízvezeték

tervezéséhez,

és

15. Edelény, Borsodi út 2. szám alatti társasház alapító okiratának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
16. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltésére szóló pályázati kiírásáról
Előadó: polgármester
17. Bölcsődei csoporthelyiség kialakításáról, bölcsődei csoport indításáról
Előadó: polgármester
18. Az Edelény belterület 1/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
19. Az Edelény belterület 1/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
20. Az Edelény belterület 1/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
21. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester
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22. Bizottságok 2016. évi munkatervének ismertetéséről
- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Előadók: bizottságok elnöke
Polgármester javasolja napirendre felvenni az Edelényi Mentőállomás részleges
felújításáról szóló 35./ sorszámú előterjesztést.
A javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a
módosítással együtt.
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 11
képviselő döntéshozatalban való részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett elfogadta az alábbiak szerint:
1./ Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról
Előadó: Intézményvezető
2./ Beszámoló 2015. évben Edelény Város Önkormányzata által a Tomor-Lak KSE
részére nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról, és sportszakmai
eredményekről
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2015. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
Előadó: polgármester
4./ Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
5./ Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
6./ Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
7./

A helyi iparűzési
módosításáról
Előadó: polgármester

adóról

szóló

34/2012.(XII.12.)
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önkormányzati

rendelet

8./ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Előadó: polgármester
9./ A helyi népszavazásról
Előadó: polgármester
10./ Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Előadó: polgármester
11./ Edelény Város Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
Előadó: polgármester
12./ Járási Esélyegyenlőségi Programterv elfogadásáról
Előadó: polgármester
13./ Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
14./ Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezéséhez, és engedélyezéséhez fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
15./ Edelény, Borsodi út 2. szám alatti társasház alapító okiratának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
16./ Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltésére szóló pályázati kiírásáról
Előadó: polgármester
17./ Bölcsődei csoporthelyiség kialakításáról, bölcsődei csoport indításáról
Előadó: polgármester
18./ Az Edelény belterület 1/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
19./ Az Edelény belterület 1/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
20./ Az Edelény belterület 1/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
21./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester
22./ Bizottságok 2016. évi munkatervének ismertetéséről
- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Előadók: bizottságok elnöke
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23./ Az Edelényi Mentőállomás részleges felújításáról
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok
1./Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról
Előadó: Intézményvezető
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 13./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: Az elmúlt egy évben több alkalommal volt tájékozódni az
intézményben, intézményvezető asszonynál, hogy milyen munkát végeznek, mi a
nehézségük, milyen gondjaik vannak. Azt gondolja, megerősítheti, hogy nem egyszerű
évet tudhatnak maguk mögött, elég sok változás állt be. Ennek ellenére a beszámolóból
és az ott végzett munkánál azt látja, hogy igen jó szakmai munka folyt, elég nagy
ellátotti területtel, nagy létszámmal foglalkoztak. Idéz egy gondolatot a beszámolóból,
amely jól mutatja azt, hogy mi is annak a tevékenységnek a szellemisége, ami ebben az
intézményben uralkodik. A fő vonala; „Célja és feladata a gondoskodásra szoruló ember
szükségleteihez igazodó segítségnyújtás.” Úgy gondolja, hogy itt a hangsúly a
segítségnyújtáson van. A maga részéről a beszámolót elfogadásra javasolja a
képviselőtársainak.
Polgármester elmondja, hogy az intézményben az elmúlt évben elég jelentős
beruházás zajlott, egy energetikai pályázat nyomán sikerült sok mindent orvosolni, ami
addig problémát jelentett. Ilyen volt a nyílászárók cseréje, szigetelés, illetve napelemes
rendszer került beüzemelésre. Ezzel is hatékonyabban tud majd működni az intézmény.
Ezek az elvégzett munkák hoztak néhány kellemetlen hetet az intézmény életében,
hiszen rengeteg költöztetéssel járt, a szobákból az idős ellátottakat ide-oda kellett
költöztetni, nem volt egyszerű a dolog, de probléma nélkül sikerült túl lenni ezen. A
maga részéről köszönetet mond az intézmény vezetőjének és minden dolgozójának az
elvégzett munkájához és további ugyanilyen odaadó munkát kíván.
Ezek után határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015.
évi munkájáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015.
évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta
az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2015. évi munkájáról
szóló beszámolót, és azt a határozat mellékleteként elfogadja.
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjének és dolgozóinak a 2015. évben
végzett eredményes munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: intézmény, pénzügyi osztály, titkárság
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Melléklet a 12/2016. (II.11.) határozathoz
„Sokan azt hiszik, csak úgy tudnak szolgálni és segíteni, ha saját
boldogságukról lemondanak, közben pedig elfelejtik, hogy csak az tud adni,
akinek van mit adnia.”
/Leonhard Frank/

BESZÁMOLÓ

AZ EDELÉNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

2015. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Készítette: Horváthné Ipacs Katalin
intézményvezető
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A minden rászorult védelmét és létbiztonságát szolgáló szociális háló
jelentősége az elmúlt évtizedekben bekövetkezett társadalmi, gazdasági
változások hatására térségünkben jelentősen felértékelődött.
A szociális s gyermekjóléti szolgáltatások igénybe vevői jelentős része az elmúlt évekhez
hasonlóan a kedvezőtlen szociális körülmények között élőkből kerülnek ki, e kört
továbbra is leginkább az idősek, betegek és fogyatékos személyek, veszélyeztetett
gyermekek, fiatal felnőttek képezik.
Továbbra is elsődleges szempontnak tekintjük, hogy a rászoruló személyek gondozása a
saját környezetükben valósuljon meg, biztosítva, ezáltal a saját otthonukban, illetve
ismerős környezetükben való maradásukat.
Az előző évekhez hasonlóan a szociális gondoskodást átfogó tevékenységnek tekintjük,
melynek célja és feladata a gondoskodásra szoruló ember szükségleteihez igazodó
segítségnyújtás.
A segítségnyújtás keretében felajánlott szolgáltatások mértékét és fajtáját a segítségre
szoruló ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg, figyelembe véve a
szolgáltatás lehetőségeit.
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ elsődleges célja és feladata, a koruk,
egészségi állapotuk, szociális helyzetük alapján a vertikális integrációban működő
szociális ellátó rendszer rászorultjainak ellátása, a rendszerbe történő elhelyezése,
információ nyújtása.
Ellátottaink körét az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek, életvezetési,
gyermeknevelési problémával küzdő személyek, családok, magatartási problémával
küzdő gyermekek, krízishelyzetbe kerülők, időskorúak, egészségügyi problémával küzdő
személyek, munkanélküliek, valamint szociális, életvezetési és mentálhigiénés sérültek,
veszélyeztetettek alkotják.
A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és szakosított
ellátásokat.
Az elmúlt évekhez hasonlóan fontos feladatunk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérni
a lakosság körében felmerülő gondozási igényeket, új gondozási módszerek
alkalmazása, a meglévő szociális ellátások fejlesztése, új ellátások bevezetése, a már
működő ellátások szükség szerinti átalakítása, együttműködés a település egyéb
intézményeivel, egészségügyi intézményeivel.
A lakosság körében továbbra is jelentős igény van az ápolást, gondozást nyújtó
szakosított intézményként működő idősek otthonára, mivel fokozatosan növekszik a
száma azoknak az időseknek, akik számára életkoruk, egészségügyi állapotuk, szociális
helyzetük miatt már nem elegendő az alapszolgáltatás keretében biztosítható ellátások.
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CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

Családsegítés keretében kellett gondoskodni 2015. december 31. napjáig a szociális
igazgatás és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a működési
területén élő szociális és mentálhigiénés problémák vagy krízis helyzete miatt segítséget
igénylő személyekről, családokról.
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.
Edelényi Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Rendszeres szociális segélyezettek jelentkeztetése:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

800-1200
ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
800-1200
800-1200
800-1200

Minden páros hét hétfői napján:
900-1200
Lak, Hegymeg, Tomor
Minden páros hét szerdai napján:
Abod, Balajt, Ládbesenyő
900-1200
Minden páros hét csütörtöki napján:
1000-1100 Szakácsi
A Családsegítő Szolgálat térítésmentesen szervezési, szolgáltatási és gondozási
feladatokat látott el a működési területén élők számára. A családban megjelenő
problémákat egységben szemlélve nyújt segítséget. A szolgáltatás igénybevételének
bemeneti korlátja nem volt, életkorhoz, jövedelemhez, szakértői véleményhez nem
kötött az igénybevétel. Önkéntesen igénybe vehető volt a szolgáltatás.
Családsegítés feladata volt a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás,
családgondozás, a veszélyeztetettség és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer
működtetése, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok
szervezése. Továbbá figyelemmel kísérte a lakosság szociális és mentálhigiénés
helyzetét, feltárta az egyén és család életében jelentkező probléma okait és jelezte
azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatását nyújtó szerv felé.
A feladatellátás módszerei 2015. december 31. napjáig:
a) Folyamatosan figyelemmel kísérte a településen élő családok szociális helyzetét.
Családgondozással megpróbálta megszüntetni, kiküszöbölni a hátrányos
helyzetek okait.
b) Meghallgatta a családok panaszát, és annak javítása érdekében megtette a
szükséges intézkedéseket.
c) Kiépítette és működtette a jelzőrendszert.
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d)
e)
f)
g)
h)

Önkormányzatoknál kezdeményezte az új ellátások, szolgáltatások bevezetését.
Felkérésre környezettanulmányt készített.
Tájékoztatta a családokat az igényelhető támogatásokról, szolgáltatásokról.
Ügyintézésben és érdekeik érvényesítésében segítséget nyújtott.
Tájékoztatta a családokat jogi, pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés
tanácsadások igénybevételének lehetőségéről.
i) Családok számára szabadidős programokat szervezett.

A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő
személy együttes munkafolyamat volt, melynek tartalma és menete írásbeli
együttműködési megállapodásban került rögzítésre.
Családsegítő Szolgálat által megvalósított szakmai programok:
• Szakember bevonásával (járási vezető ápoló, természetgyógyász) prevenciós
programok szervezése. Időskori betegségek kezelése alternatív gyógymódokkal.
A gyógynövények egymás előnyös tulajdonságait kiegészítve igazoltan jó hatást
gyakorolnak az időskori betegségekre.
• Erzsébet Alapítvány által kiírt üdülési pályázati lehetőségeket megragadva
segítettünk több nyugdíjasnak, hogy tartalmasan tölthessék el a nyarat.
• Időseknek szerveztek bűnmegelőzési előadásokat az áldozattá válás elkerülése
érdekében, melyet nagy érdeklődéssel fogadtak. Több idős embert otthonában
kerestek fel a rendőrség által megbízott munkatárssal, aki részletes tájékoztatást
adott a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. Tárgyi bemutatásra is sor került
(riasztóberendezés, ajtóék, álkamera, jelzőrendszeres készülék)
• A családgondozók aktív szerepet vállaltak a nehéz anyagi helyzetben élő családok
életében, klienseik részére juttatják el az adományokat, melyeknek gyűjtésében
személyesen is részt vettek. Az adományok összegyűjtése az edelényi
vállalkozóktól, adakozó személyektől, munkatársaktól történt, valamint önkéntes
adományozóktól, melyek kiosztásra kerültek a rászoruló családok, idős,
egyedülálló, beteg emberek között.
Nagy hangsúlyt fektettek olyan tevékenység végzésére, mely a klienseknek,
valamint a környezetükben élő családtagjaiknak életét megkönnyíti, rendkívüli
helyzetükben gyors segítséget jelent. Ruhaadomány, élelmiszer (Caritas) tartós
fogyasztási cikkek felkutatásával, illetve közvetítésével segítették a kilátástalan
helyzetbe került családokat.
• Havi rendszerességgel csoportfoglalkozást tartotak aktív korú rendszeres szociális
segélyben részesülők számára. Cél: motiváció az önálló életvitelre, az ügyei
intézésére, érdekérvényesítés erősítése, segítő beszélgetés keretében az
általános iskolai tanulmányok befejezésére. Álláskeresésben segítségnyújtás,
önéletrajzírás, álláshirdetések figyelemmel kisérése.
• Egyre több családnál tapasztaltak kapcsolati és kommunikációs zavarokat.
Párkapcsolati válság és a generációk közötti ellentétek, konfliktusainak
kezelésére, családterápia igénybevételére van lehetőség.
• Folyamatosan tájékoztatták a lakosságot az intézmény által nyújtott
szolgáltatásokról.
• Klienseik jelentős része szenvedélybetegségben szenved (alkohol), számukra
előadást szerveztek, melynek célja, hogy tájékoztatást kapjanak a kezelési
lehetőségekről, illetve a szenvedélybetegség káros hatásairól, következményeiről,
intézményi elhelyezésről.
• Aktív részvétel a pályázati lehetőségben (kistérség), a helyi szükségleteken
alapuló gyermekek, fiatalok és szüleik számára, a szolgáltatásokhoz való egyenlő
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•
•
•
•
•

esélyű hozzáférés megteremtése. Nyári tábor szervezése hátrányos helyzetű
gyermekek számára. A Szolgálat segített a különféle közszolgáltatásokhoz való
hozzájutást (pl: iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása.
Jelzőrendszeri tag felkérésére környezettanulmány készítése
Együttműködés a civil szervezetekkel (Caritas), pénzbeli ellátásokhoz és
természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás megszervezése. (Nagycsaládosok
Egyesülete).
Etikai, vallási program szervezése, mely segítette a karácsonyi ünnepekre való
lelki ráhangolódást.
„Életvezetés iskolája Borsod megye komplex emberi erőforrás fejlesztési
programja hét lépésben” pályázatban való részvétel civil szervezettel, melynek
célja a hátrányos helyzetű emberek segítése volt.
Együttműködés a Gyámhivatal munkatársaival gondnokság alá helyezési
ügyekben, kapcsolattartás hivatásos gondnokokkal.

Klienseink részére tanácsadások nyújtása:
• Jogi tanácsadás nyitott szolgáltatás a város lakosai számára, esetenként jogi
képviseletet nyújtott az ügyfelek részére.
• Pszichológus szakemberhez való továbbirányítás: ezt a szolgáltatást, klienseink
vehetik igénybe a családgondozó javaslatára azokban az esetekben, amikor a
családgondozó úgy látja, hogy a kliens lelki, mentális problémájának
megoldásához nem elegendő a segítő beszélgetés, hanem szakember bevonása
szükséges.(egészségügyi intézmény pszichológusa)
• Gazdasági tanácsadás: a havi jövedelem optimális beosztásához nyújt segítséget
a családgondozó
• Adósság rendezésével kapcsolatos tanácsadás: közüzemi szolgáltatókkal és
díjbeszedőkkel (ÉMÁSZ, TIGÁZ, VÍZMŰVEK) való kapcsolattartás, részletfizetési
megoldások keresése. Lakásfenntartással és kérelemmel kapcsolatos
információnyújtás. Hátralékokhoz támogatási források keresése.
• Munkavállalási tanácsadás: munkavállalást akadályozható tényezők felmérése a
klienssel
együtt
(életviteli,
családi,
szocializációs,
viselkedési
stb.)
Munkavállaláshoz kapcsolódó készségek vizsgálata, meglévő erősségek
kiemelése. Munkaerő pontos helyzetének, lehetőségének, céljainak feltárása,
próbatelefonálás,
szituációs
szerepjátékok,
felkészítés
állásinterjúra,
önéletrajzírás, nyugdíj, rehabilitációs ellátás feltételeinek megismerése,
megigénylése.
• Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás: fiatal szakképzettséggel nem
rendelkezők esetében: érdeklődési területek megtalálása, munkaerőpiacon
használható készségek, képességek meghatározása, iskolák, szakképzések
feltérképezése.
• Munkatapasztalattal rendelkező, de szakképesítés nélküli klienseknél:
tapasztalatok, készségek összegyűjtése, tanulás, új szakma elsajátításának
lehetőségével
1. A Családsegítő Szolgálat forgalmi adatai 2015. évben
Forgalmi adatok
Forgalom
Tárgyévben a Szolgálatnál megfordult kliensek száma
Tárgyévben a Szolgálatnál megfordult új kliensek
száma
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Fő
2083
615
238

A Szolgáltatást igénybevevő száma nem és korcsoport szerint (nem halmozott
adat)
Nem, életkor

18-34

35-49

50-61

Férfi
Nő
Összesen:

39
73
112

43
96
139

91
153
244

62 év
felett
52
107
159

Összesen
218
397
615

A szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint
Gazdasági aktivitás
Aktív kereső
Munkanélküli
Inaktív kereső
- fentiből nyugdíjas
Eltartott
Összes igénybevevő:

Fő
34
227
354
- 226
0
615

A szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint:
Iskolai végzettség
Általános iskola nyolc osztályánál
kevesebb
Általános iskola nyolc osztálya
Befejezett szakmunkásképző iskola,
szakiskola
Befejezett szakközépiskola
Befejezett gimnázium
Felsőfokú iskola
Összesen:

Fő
159
307
36
10
26
4
615

A szolgáltatást igénybevevők száma a család összetétele szerint:
Családi összetétel
Házastársi, élettársi kapcsolatban élők
gyermek(ek)kel
Házastársi, élettársi kapcsolatban élők
gyermek nélkül
Egy szülő gyermekkel
Egyedül élő
Egyéb
Összes igénybevevő

Fő
63
123
46
375
8
615
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Elsődlegesen hozott probléma típusai:
Nem halmozott adat (eset):
Életviteli
Családi -kapcsolati
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézésben segítségnyújtás
Információkérés
Egyéb

20
19
31
0
180
33
56
111
111
4

Halmozott adat (eset):
Életviteli
Családi-kapcsolati
Lelki-mentális
Gyereknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézésben segítségnyújtás
Információkérés
Egyéb

83
171
774
14
1355
118
617
710
1856
23

Halmozott adat:
Mentális és szociális esetkezelés:

5788 eset

Több probléma együttes előfordulása:

1299 eset

A családsegítés feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei szerint:
1 fő

Vezető családgondozó

1 fő
1 fő
1 fő

Családgondozó
Családgondozó
Adminisztrátor

Általános szociális munkás, szociális
szakvizsga
Szociálpedagógus
Szociálpedagógus
Gimnáziumi érettségi
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Két jól körvonalazható problématerülettel foglalkozott a családsegítő szolgálat. Ez az
Önkormányzattól aktív korúak ellátásában részesülők, és a díjhátralékot felhalmozók
csoportja. Aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel szoros az együttműködés. Az
eddigi tapasztalat, hogy a kliensek szívesen keresték fel a Családsegítő Szolgálatot, csak
elvétve fordult elő, hogy értesítést kellett küldeni a kapcsolatfelvétel miatt. Az ügyfelek
szóban és írásban is tájékoztatást kaptak a szociális ellátások igénybevételének
lehetőségéről. Segítséget nyújtott az ellátások igénybevételéhez az egyes ellátási
formák elérésének összehangolásához, a támogatások maximálásához.
Összességében megállapítható, hogy a Családsegítő Szolgálat tevékenysége igen
sokrétű és szerteágazó volt. Az elmúlt évek tapasztalatai és statisztikai kimutatásai
alapján, változatlanul az anyagi, a foglalkoztatással kapcsolatos, a lakhatással,
lakáskörülményekkel összefüggő és a közüzemi díjhátralékhoz kapcsolódó problémákkal
fordultak hozzánk legtöbben. Az egyes családgondozókra jutó esetek száma igen
magas. A szolgáltatásainkat igénybe vevők problémái elsősorban a külső erőforrások
elégtelenségéből fakadnak. A velük végzett munka mentálhigiénés jellegű is, azaz a
problémákkal terhelt, a megoldást nem találó egyén, család belső erejét mozgósítva
próbáljuk – mint külső, a probléma súlyától nem nyomasztott és nem érintett ember –
képessé tenni őt problémájával való megbirkózásra, ill. segítséget nyújtottunk,
tanácsadással szolgáltunk az adott problémához kapcsolódó ügyintézésben.
Megpróbáltuk megkeresni számukra az elmozdulás lehetőségét, a reménytelenségből
fakadó bénultság feloldását.
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.
A szociális étkeztetés iránti kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni.
Az étkeztetés biztosítására a lakosság körében állandó igény jelentkezik. Az egész hetes
étkeztetés segítséget nyújt azon ellátottak számára, akik esetében ez nehézséget okoz.
A hét valamennyi napján biztosítani tudjuk a meleg ételt, mivel jelentős igény
jelentkezik ezen ellátási formára.
Ellátási terület az étkeztetés tekintetében: Edelény város közigazgatási területe.
Étkezés igénybevétele történhet az étel házhoz szállításával, illetve az étel elvitelének
lehetőségével.
Az étel kiszállítás munkanapokon 11,30-14,00 óra között történik.
A szociális ellátásban részesülő a személyes gondoskodásért térítési díjat köteles fizetni.
Az étkeztetés intézményi térítési díja:
240 Ft + áfa
Az étel igénybevétel helyére történő kiszállítás esetén a kiszállítás intézményi térítési
díja:
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napi 105 Ft + áfa
Az ebéd valamennyi igénybe vevő részére ételhordó edényben kerül kiszállításra.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel megállapodást
kötünk.
Orvosi igazolással diétás étkeztetést is részben biztosítani tudjuk.
A Szociális étkeztetés feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei
szerint:
1 fő

Szociális segítő

szociális gondozó és ápoló

1 fő

Konyhalány

Vendéglátóipari szakmunkásképző felszolgáló

Szociális étkeztetést igénybe vevők korcsoport szerinti megoszlása:

40 ↓
2 fő

Nők
40-59
60-79
3 fő
68 fő
113 fő

80 ↑
40 ↓
40 fő
0 fő
Összesen: 220 fő

Férfiak
40-59
60-79
10 fő
61 fő
107 fő

80 ↑
36 fő

Kiszállítás:
Szociális Szolgáltató.
Központ
43fő

Alapellátási
Központ
49 fő

Helyben fogyasztás (klub):
Ellátásra várakozók száma:

Autó
szállít
97 fő

Kerékpár
szállít
31 fő

0 fő
33 fő

A szociális étkeztetés a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően biztosított. A rendelet
célja, hogy az idősebb korosztály is egészségesebb táplálkozzon.
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 vesszük az ellátást igénylő
képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit, valamint a szolgálat
lehetőségeit. A szociális gondozónők munkájának eredményeként az idős emberek
általában később, vagy egyáltalán nem kerülnek szociális otthonba, ápolás
szükségessége miatt nem kötnek le kórházi ágyat.
Házi segítségnyújtás iránti kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel megállapodást
kötünk.
Az házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
500 Ft/óra
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Az ellátottak köre:
Elsősorban időskorú személyek részére nyújtott szolgáltatás.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
ellátást.

40 ↓
0 fő

Nők
40-59
60-79
1 fő
22 fő
34 fő

80 ↑
40 ↓
11 fő
0 fő
Összesen: 50 fő

Férfiak
40-59
60-79
1 fő
7 fő
16 fő

80 ↑
8 fő

Gondozási szükséglet vizsgálata:
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási
szükségletet. Az ellátás biztosítását megelőzően a gondozási szükséglet vizsgálata az
intézményvezető hatásköre. A gondozási szükséglet vizsgálatához az igénylőnek vagy a
törvényes képviselőjének be kell mutatnia a gondozási szükséglet megítélését szolgáló,
rendelkezésre álló szakorvosi leletek, szakvélemények másolatát, egyéb orvosi
igazolásokat. A gondozási szükséglet vizsgálata a gondozási szükséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának
részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete
szerinti értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről ugyanezen rendelet 4.
számú melléklete szerinti igazolást az intézmény vezetője állítja ki.

A házi segítségnyújtást az igazolásban meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő
időtartamban, de legfeljebb négy órában kell nyújtani, amennyiben a gondozási
szükséglet a napi négy órát meghaladja az intézmény vezetője tájékozatja a
szolgáltatást igénybe vevőt a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének
lehetőségéről.
2011. december 31. napjáig a házi segítségnyújtásra való jogosultság megszerzéséhez
az igénylő gondozási szükségletének mérésére szolgáló értékelő adatlap felmérése
szerint 6 pont is elegendő volt. A jogszabályban ez a pontszám felemelésre került 11re. A pontszám növelésével szakmailag célzottabbá válik a szolgáltatás, mert akkor lép
be az állam által normatív hozzájárulással támogatott házi segítségnyújtó szolgálat, ha
az egyén képességei, készségei nem elegendőek az önálló életvitelhez, illetve családja,
hozzátartozója sem tudja őt ténylegesen segíteni.
A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége:
A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló
életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében
biztosítja.
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A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe
vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete
• saját környezetében,
• életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően,
• meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével
biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei
1. Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
körében:
• információnyújtás, tanácsadás
• mentális támogatás
• családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
• az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés
• ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
• segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában
2. A személyi higiénia megtartásában való közreműködés körében:
• mosdatás
• fürdetés
• öltöztetés
• ágyazás, ágyhúzás
• inkontinens beteg ellátása
• haj, arcszőrzet ápolás
• száj, fog és protézis ápolás
• körömápolás, bőrápolás
3. A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
• takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
• mosás
• vasalás
4. A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
• bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
• segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
• mosogatás
• ruhajavítás
• közkútról, fúrtkútról vízhordás
• befűtés, tüzelő behordása kályhához
• télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
5. A fizikai támogatás körében:
• etetés, itatás
• mozgatás ágyban
• felfekvéskezelése
• sebellátás
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•
•
•
•

gyógyszer kiváltása, adagolása, szedésének ellenőrzése
vérnyomás és vércukor mérése
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
használat betanítása, karbanartásában való segítségnyújtás

6. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiakövetése
7. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítése
A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási tervet
kell készítenie a házi gondozónak.
Az ellátást igénybe vevők gondozási szükséglet szerinti megoszlása:

Nők
Férfiak

1 óra

2 óra

3 óra

4 óra

29 fő
16 fő

2 fő
0 fő

2fő
0 fő

1 fő
0 fő

4-nél több
óra
0 fő
0 fő

A gondozottak állapotuknak, koruknak megfelelően részt vehetnek az intézményben
szervezett ünnepi rendezvényeken, társas összejöveteleken, szociális-egészségügyi,
életvezetési előadásokon.
A gondozó napi gondozási tevékenységéről jogszabályban meghatározott gondozási
naplót vezet.
Engedélyezett férőhelyek száma házi segítségnyújtás tekintetében:
44 fő.
Ellátásra várakozók száma:
Egyéb szolgáltatást is igénybe vevők

Nők
Férfiak

4 fő.

Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

Étkezés +
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás

12 fő
4fő

10fő
4 fő

Étkezés +
Jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
+ nappali
ellátás
3 fő
1 fő

Étkezés

18 fő
9 fő

A Házi segítségnyújtás feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei
szerint:
1 fő
1 fő
1 fő

Ápoló – megbízott
alapellátás vezető
Házi gondozó
Házi gondozó

1 fő

Házi gondozó

diplomás ápoló
Szociális gondozó és ápoló
Gimnáziumi érettségi, szociális
gondozó és ápoló
Szociális gondozó és ápoló
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1 fő

Házi gondozó

Szociális gondozó és ápoló

Az alapszolgáltatás keretein belül a városban jelentkező igényekben és az érvényben
levő jogszabályoknak megfelelően biztosítottuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást.
Szolgáltatásunknak alapvető és elsődleges célja olyan mértékű segítségnyújtás, amely
biztosítja az ellátást igénylő ember részére önálló életvitel fenntartását, valamint
egészségi és mentális állapotából vagy más okból adódó problémáinak megoldását.
A szolgáltatást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni
szükségletek és igények figyelembevételével.
A családok életvitele megváltozott az előző évekhez képest, a többgenerációs családok
szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma is növekvő tendenciát mutat.
az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek. Nagyon fontos lenne,
hogy az idős embernek helye legyen a családban és ne a család problémájaként
jelentkezzen. Nehezen éli meg, ha magára marad. Lassan megszűnnek emberi
kapcsolatai, elszigetelődik, befelé fordul és elkeseredetté válik. Az időskorúak gyakran
mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz nélkül
maradnak.
Intézményünk próbálja a támasz szerepét betölteni. Az idősek életvitelének
fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújthat
és idővel nélkülözhetetlen családtaggá is válhat.
A szolgáltatást igénybe vevők naponta azonos időben várják a gondozónőjüket, mert a
rendszeresség biztonságérzéküket is növeli.
A 2015. évben a szolgáltatás leggyakoribb igénybevételének okai: az egészségi állapot
romlása, krízis, melyet sem a gondozott sem a család nem tud megoldani.
Az ellátottak egy része egyedül élő vagy két személyes háztartásban élő hanyatlóban
lévő egészségi állapotú idős ember.
Ellátottaink nagy százalékára jellemzőek a fentiekben leírtak. Ezért is van kiemelkedő
jelentősége a házi segítségnyújtásnak, mint ellátási formának.
Gondozónőink figyelemmel kísérik az idős emberek egészségi és mentális állapot
változásait, így az egészségügyi ellátásnak egyik jelzőrendszere vagyunk.
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A szolgáltatás legfontosabb célja a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes,
időskorú, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, önálló
életvitelének fenntartása, a krízishelyzetek elhárítása.
Ellátási terület a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében Edelény
közigazgatási területén biztosított.
A szolgáltatás feladata:
• Elsődleges feladata, hogy az otthonában magányosan élők egyetlen gomb
megnyomásával tudjanak segítséget kérni otthonukba.
• Ellátottak biztonságérzetének növelése, állapotuk stabilizálása, további
állapotromlás megelőzése, pszichés problémák kezelése.
• A segélyhívás okául szolgáló probléma feltárása, a szükséges intézkedések
megtétele.
• Szociális és egészségügyi ellátás kezdeményezése.
• Segítő kapcsolat kialakítása.
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•

Egészségügyi szolgáltatókkal szociális ellátást végzőkkel való kapcsolattartás.

•

Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben
lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors megjelenésre
és segítségnyújtásra.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők szociális rászorultság
szerinti megoszlása 2015. évben:
52 fő
(2) Egyedül élő 65 év feletti személy
(3) Egyedül élő súlyosan fogyatékos
1 fő
(4) Egyedül élő pszichiátriai beteg
0 fő
(5) Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti
6 fő
(6) Kétszemélyes háztartásban súlyosan fogyatékos
1 fő
(7) Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg
0 fő
A 24 órás diszpécser szolgálat – amelyet a Szociális Otthonban lévő munkatárs lát el –
fogadja a segélyhívásokat. Segélyhívás estén – a segítséget kérő nevének, címének és
az egyéb rendelkezésre álló információnak a közlésével – a fogadó személy telefonon
értesíti az ügyeletet teljesítő gondozót, aki 30 percen belül a helyszínre érkezik, és
adekvát segítséget nyújt, melynek célja a krízis helyzet megszüntetése.
Ez az ellátási forma biztonságérzetet nyújt az ellátottak számára. Késlelteti azt az
időpontot, amikor a gondozott a végleges intézményi elhelyezését kérvényezni fogja
Jelzőrendszeres
megoszlása:

40 ↓
0 fő

házi

segítségnyújtást

Nők
40-59
60-79
0 fő
30 fő
50 fő

igénybe

80 ↑
40 ↓
20 fő
0 fő
Összesen: 62 fő

vevők

életkor

Férfiak
40-59
60-79
0 fő
5 fő
12 fő

80 ↑
7 fő

A riasztások megoszlása 2015. évben
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen:

Valós jelzés
1
0
5
0
1
1
0
0
0
1
2
2
13

Téves jelzés
0
0
1
1
1
2
0
3
2
0
0
0
10
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szerinti

Próba
1
0
1
1
2
0
1
2
26
2
6
4
46

Egyéb szolgáltatást is igénybe vevők

Nők
Férfiak

Házi
segítségnyújtás
12
4

Ellátásra várakozók száma:

Étkezés és házi
segítségnyújtás
10
4

Étkezés
25
7

9 fő

i.A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait 2 fő szociális gondozó és 1 fő
szakápoló látja el megbízási szerződés alapján.
Az alapszolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mentális és fizikai
állapota olyan legyen, amely lehetővé teszi a rendszer adekvált használatát. A
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az ellátott részére biztonságot nyújt, oldja a
magánytól és a tehetetlenségtől való szorongás és félelem érzését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezésében a szociális gondozó számára
lehetőség nyílik arra, hogy azonnal, vagy nagyon rövid idő alatt a szolgáltatást igénybe
vevő lakásán segítséget nyújtson egy-egy kialakult krízishelyzet megoldásában.
A szolgáltatás keretében a beérkező segélyhívás esetén a kiértesített ügyeletes gondozó
megteszi a szükséges intézkedéseket, illetve szükség esetén további ellátást
kezdeményez. Az igénybevétel módja önkéntes, díja térítésmentes.
Az ellátást igénybe vevő köre az életkor és a nemenkénti megoszlás tekintetében
jelentős változást nem mutat a korábbi évekhez képest. Az ellátást igénybe vevők
többsége a 65 év feletti nők köréből került ki.
IDŐSEK KLUBJA
A nappali ellátás keretében 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.
A napközbeni ellátás kiterjed az igény szerinti szabadidős programok szervezésére.
Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésére, szakellátáshoz való
hozzájutás segítésére, valamint hivatalos ügyek intézésének segítésére és az
életvitelhez kapcsolódó tanácsadásra.
Ellátási terület idősek klubja tekintetében: Edelény város közigazgatási területe.
Az ellátást igénybe vevők létszáma 2015. évben:
Átlagéletkoruk:
9. Nők:
73 év
Férfiak:
77 év
10.
Nők
40 ↓

23 fő

Férfiak
40-59

60-79

80 ↑

40 ↓
23

40-59

60-79

80 ↑

0 fő
0 fő
15 fő
3 fő
0 fő
0 fő
3fő
2 fő
18 fő
Összesen: 23 fő 5 fő
A gondozás elsődleges célja a hiányzó családi kapcsolatok pótlása.
Főként a klubtagok szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása,
egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások megelőzése, valamint
az egészségügyi és higiénés viszonyok javítása.
Az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő intézményi
körülményeket folyamatos felügyelet mellett.
Biztosítja az ellátottak számára a társalgási lehetőséget, a társas kapcsolatok
fenntartása érdekében programokat szervez. Biztosítja az ellátottak számára a
személyes higiénia fenntartásához a megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve
szükség esetén segítséget nyújt az ellátottak részére a higiéniai feladatok ellátásában.
A szolgáltatás biztosítására szolgáló helyiségek személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 75. § (1) bekezdése rendelkezéseinek
maximálisan megfelel a 2015. évtől.
A szolgáltatást igénybe vevők jelentősen megnövekedett létszáma is
tükrözi, hogy a nappali ellátás biztosítása az eddigi méltatlan körülmények
közül az év folyamán egy igazán méltó környezetben költözött.
Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-3337-Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
épületének rekonstrukciója, egy korszerű székhely kialakítása keretében, amelyben
helyet kapott az Idősek nappali ellátása is. Az új és szép környezet hatására az ellátotti
létszám növekedő tendenciát mutat. Előnyt jelent a szolgáltatás számára, hogy a város
széléről, a város központjába került.
A tavalyi évhez képest elmondhatjuk, hogy megszűntek a szolgáltatáshoz kapcsolódó
hiányosságok.
Az idősek klubjában a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására
részben képes időskorúak napközbeni gondozását látjuk el. Az ellátottak körében
állapotuknak megfelelő életritmust, biztosító szolgáltatást nyújtunk.
A szolgáltatás nyitott formában, családias légkör biztosításával az ellátotti kör és a
lakosság számára egyaránt elérhető módon biztosítjuk.
Elsődleges feladataink: hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős szociális
helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének
megszüntetése, a tétlenséggel járó káros öregség hatások megelőzése, valamint
egészségi és higiénés viszonyainak javítása. Tétlenség, feleslegessé válás érzésének
feloldása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése. Fontos az önbizalom
erősítése, sikerélményt, elismerést nyújtson az idős és ellátásban részesülő
embereknek.
Minden klubtagunk életkörülménye fontos. Figyelemmel kísérjük mindennapi életüket,
egészségügyi és pszichés problémáikon igyekszünk segíteni. Mindent megteszünk annak
érdekében, hogy nyugalomban, békességben teljenek idős napjaik. Számukra a legtöbb
segítséget a mentális gondozás jelenti, a beszélgetések, a közös programok.
Célunk megteremteni a családias légkört, gondoskodni a tagok vidám környezetéről,
megtartani testi kondíciójukat, hogy klubtagjaink minél később kerüljenek be
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bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézménybe.
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ idősek klubjában (Derűs Idősek Klubja) az
otthonukban élő, önellátó idősek számára nyújtunk segítséget, akik társas életük, egyes
higiéniai szükségleteik kielégítésében szervezett segítséget igényelnek, illetve egészségi
állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szorulnak. Az időskori
magány enyhítése érdekében társasági élet biztosítása.
Klubtagjaink önálló életvitelének fenntartása, elősegítése, meglévő képességeinek,
készségeiknek megőrzése lehetőség szerint fejlesztése. Mentális állapotromlás
késleltetése. Az idősek érdeklődési körét és igényeit kiszolgáló programok szervezése,
figyelembe véve klubtagjaink aktivitását, fizikai és mentális állapotát. Játék és
szórakozásorientált tevékenységekben való részvétel biztosítása, a mindennapi élet
tartalommal való megtöltése. Időseink támogatása a pozitív „énkép” megőrzésében,
megerősítésében.
Többféle szolgáltatást is igénybevevők száma 2015. évben
Nő

Férfi

Összesen

Étkezés

113 fő

107 fő

220 fő

Házi segítségnyújtás

34 fő

16ő

50fő

Nappali ellátás

18fő

5 fő

23 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

50fő

12 fő

62 fő

Étkezés + házi segítségnyújtás

18 fő

6 fő

27 fő

Étkezés + nappali ellátás

18 fő

5 fő

23 fő

házi 25 fő

7 fő

32 fő

Étkezés + házi segítségnyújtás + nappali 2 fő
ellátás

3 fő

5 fő

Étkezés + házi
jelzőrendszer

+ 10fő

4 fő

14 fő

+ 3 fő

1 fő

4 fő

4 fő

16 fő

0 fő

0 fő

Étkezés
+
jelzőrendszeres
segítségnyújtás

Étkezés
+
jelzőrendszer

segítségnyújtás

nappali

ellátás

Házi segítségnyújtás + jelzőrendszer

12 fő

Étkezés + házi segítségnyújtás + nappali 0 fő
ellátás + jelzőrendszer

Az idősek nappali ellátása feladatait ellátó alkalmazott iskolai végzettségei
szerint:
1 fő

Szociális gondozó

Gimnáziumi érettségi, felsőfokú
szociális asszisztens
1 fő
Szociális gondozó
szociális gondozó
óvodapedagógus
A nappali ellátás során nyújtott szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, napi
100 Ft/fő étkezés nélkül.
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Nappali ellátás esetében az étkezés (ebéd) térítési díja napi 240 Ft + áfa.
IDŐSEK OTTHONA
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § (1)
bekezdése alapján 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
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátást igénylő, illetve, törvényes képviselője kérelmére, indítványára
történik.
Ellátási terület idősek otthona tekintetében: Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közigazgatási területe.
Idősek Otthonában - a férőhelyeinek 10 %-ig - az a személy is ellátható, aki az
intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik
bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel.
Az ellátottak kor szerinti megoszlása:
Férfiak
3
6
4
6
10
12
3
≈ 74 év

40-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-89
90Átlagéletkor

Nők
3
3
5
10
7
39
15
≈ 80 év

Összesen
6
9
9
16
17
51
18
≈ 78 év

Betegség szerinti megoszlás:
időskori demenciában szenved
46 fő

ebből súlyos demens
16 fő

Fogyatékosság szerint:
értelmi
fogyatékos
2 fő

hallássérült
46 fő

mozgáskorlátozot
t
87 fő

Gyógyászati segédeszközt használ:
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látásfogyatékos
8 fő

halmozottan
sérült
41 fő

Kerekes szék
24 fő

járókeret
17 fő

támbot
32 fő

hallókészülék
8 fő

Gondnokság alatt lévők száma:
Korlátozó gondnokság

Kizáró gondnokság

4 fő

8 fő

gondnokság alá
helyezése folyamatban
0 fő

Ápolási-gondozási besorolás szerint:
önellátásra képes (fennjáró)
önellátásra részben képes
önellátásra nem képes
rendszeres segítséget igényel, de
közösségbe vihető
rendszeres segítséget igényel,
időszakosan fekvő
ápolást igényel, ágyban fekvő

24 fő
58 fő
45 fő (a lakóink 36 %-a) ebből:
22 fő
19 fő
4 fő

Feladataink:
b) lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett,
c) ápolási, gondozási feladatok ellátása,
d) napi legalább ötszöri étkezés biztosítása,
e) szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátás,
f) egészségügyi ellátás biztosítása,
g) mentálhigiénés gondozás biztosítása.
A lakosság körében igény van az ápolást, gondozást nyújtó szakosított intézményként
működő idősek otthonára, mivel jelentős a száma azoknak az időseknek, akik számára
életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt már nem elegendőek az
alapszolgáltatás keretében biztosítható ellátások.
Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és
életvezetési segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi
állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy
csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására kerül sor.
Ápolási tevékenység az Idősek Otthonában biztosított gondozási feladatok ellátása
során közvetlenül felmerülő és az Otthon keretei között biztosítható, egészségi állapot
helyreállítását célzó tevékenység.
Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási
tervet.
Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az Intézmény orvosa folyamatosan figyelemmel
kíséri.
Az ápolási, gondozási feladatok
tevékenységeket:
a) gyógyszer átadás, beadás,

között

27

el

kell

látni

a

következő

b)
c)
d)
e)
f)
g)

sebellátás, felfekvések kezelése,
fürdetés, mosdatás, kéz – és lábápolás,
inkontinencia betét cseréje, ágytálazás,
öltöztetés, a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése valamint a tiszta kiadása
az ellátottak mozgatása, emelése,
az ellátott tornáztatása, mobilizálása – különösen a fekvő betegeknél,

Az egészségügyi ellátás keretében kötelesek vagyunk gondoskodni az
igénybe vevő:
a) egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról
b) rendszeres orvosi felügyeletéről,
c) szükség szerinti ápolásáról
d) szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról,
e) gyógyszerellátásáról,
f) gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.
A műszakban lévő nővér az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve a
velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről eseménynaplót, átadónaplót vezet.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
52. § (2) és (3) bekezdése részletesen előírja azon gyógyszercsoportok
körét
melyet
az
intézmény
által
biztosítani
szükséges
alap
gyógyszerkészletként, továbbá a lakók gyógyászati segédeszközzel való ellátását is
részletesen szabályozza ugyanezen jogszabály.
A gyógyszer felhasználásáról egyéni nyilvántartó lapot vezetünk.
Az Intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a szociális
étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése
keretében napi ötszöri étkezést – ebből egy meleg ebédet – szükséges biztosítani.
Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra –
speciális étkezési lehetőségről kell gondoskodni.
Amennyiben az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az
Intézmény biztosítja számára a ruházatot. A ruházat tisztításáról és javításáról a saját
mosodánkban gondoskodunk.
Az Intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné biztosítása
érdekében biztosítja ellátottként három váltás ágynemű a tisztálkodást segítő három
váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, eszközöket,
Mentálhigiénés ellátás
A mentálhigiénés ellátás megszervezésének arra kell irányulnia, hogy az ellátást
igénybevevő testi – lelki aktivitását megőrizze, s a lehetőségeknek megfelelően
fejlessze. A komplex gondozás megvalósításának elengedhetetlen feltétele az ellátottak
mentális gondozása és foglalkoztatása.
A mentálhigiénés tevékenység nélkülözhetetlen lakóink életében. Fontos a pszichés
biztonságérzet megteremtése, az elhagyatottság, az elszigeteltség érzés csökkentése. A
tervszerűen végzett mentálhigiénés foglalkozás megakadályozza az izolációt, a
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gondozottak testi és lelki állapotának romlását, a foglalkoztatásukkal az idősek
mindennapi életét tartalommal tölti ki, erősíti önbecsülésüket, hasznosságtudatukat.
Nagy hangsúlyt fektetünk a segítő és egyéni beszélgetésekre, amikor megnyílnak,
elmondják gondjaikat, problémáikat.
Igénylik a mentálhigiénés szakember mindennapi jelenlétét az életükben.
A hitélet gyakorlása is szintén nagyon fontos lakóink életében, amely a keddi és a
pénteki napokon történik. Ebben segítségünkre van a református, a római katolikus és a
görög katolikus lelkészek.
Programjaink kötődnek az egyházi, állami ünnepeinkhez és a népszokásokhoz: farsang,
március 15., húsvét, anyák napja, augusztus 20., idősek világnapja, október 23. és a
karácsony.
Ezeken a rendezvényeken, lakóinkon kívül meghívott vendégek is részt vesznek.
Rendszeresen, műsorral kedveskednek lakóinknak a Mátyás óvoda gyermekei, a Szent
Miklós általános iskola tanulói és a Szent János gimnázium diákjai. Így próbáljuk szabad
idejüket szebbé, színesebbé, tartalmasabbá tenni.
Az ellátást igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és
egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni az aktivitást
segítő fizikai tevékenységeket, a szellemi és szórakoztató, valamint a kulturális
tevékenységeket.
A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és
egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztani, az egyéni
gondozási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.
Munkaterápiás foglalkozás az Otthon belső, külső környezetének rendben tartásában,
kisebb fizikai, nem megerőltető munkában (pl. az ebédlőbe megterítés, ebéd után a
leszedésben segítés, virágültetés, és azok öntözése, stb.) való részvétel.
A munkaterápiában résztvevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartásához, rokonok,
látogatók fogadásához.
Az ellátottak panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az
előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni, és a panasztevőt a panasz
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni.
A szakmai jogszabálynak megfelelően működik az Érdekképviseleti Fórum.
b)

Ellátottjogi képviselő:
Dr. Kottman Dezső
Elérhetősége:
06-20-489-9612
Levelezési cím:
1075 Budapest, Madách tér 3-4. szám
Fogadóóra: minden hónap harmadik kedd 17-19 óráig

Az ellátottak jogainak betartása érdekében az intézmény vezetője az ellátott jogi
képviselő feladatainak intézményen belüli ellátásához olyan feltételeket biztosít,
amelyek az ellátottak tájékoztatását, egyéni problémáinak a meghallgatását, a
személyes beszélgetéseket lehetővé teszi.
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A 2015. évben megvalósult az intézmény lakórészének energetikai pályázat útján
történő felújítása. Ennek keretében az intézmény kétszintes épületében megvalósult a
nyílászárók cseréje, új korszerű fűtés illetve meleg vizes rendszer szolgálja ki az ott
élőket és napelemek segítségével az intézmény környezetkímélőbb és energia
hatékonyabb lett. A külső szigetelés nemcsak a hatékonyabb fűtést segíti télen, illetve a
nyári melegben az épület felmelegedését lassítja, de szebb külsőt is kölcsönöz a múlt
századi épületnek.
A 2016. évre átnyúlik az ugyancsak pályázat útján megvalósuló apartmanház bővítése,
amely lehetővé teszi kilenc lakó átköltöztetését a nagy épületből, ezáltal a zsúfoltság
csökkentése révén a szobák kényelmesebbek és kevésbé zsúfoltak lesznek.
A továbbiakban 2016. évben megkezdődnek a munkálatok a lakószobák falainak
átépítésével, ami szintén a zsúfoltság csökkentésére szolgál. Ezen beruházás
eredményeként a szobák felét 3 ágyasra tudjuk csökkenteni, ezáltal az
életkörülményeket nagymértékben tudjuk javítani és bízunk benne, hogy
intézményünket szívesen fogják választani az idős emberek.
Az épület korszerűsítése és felújítása mellett a dolgozók munkamoráljának javítását is
célul tűztük ki.
Pár hónapja elkezdődött egy foglalkozás sorozat, amely a dolgozók munkával járó
feszültségeinek levezetését tűzte ki célul. Minden hétköznap egyórás kikapcsolódásra,
felszabadult beszélgetésre hívja össze a kollégákat a vezető ápoló, ahol jelenleg még
csak az ápoló- gondozó személyzet, de a későbbiekben a takarítónők is részt vesznek.
A foglalkozások célja, hogy kilépjenek a dolgozók a napi rutin feladatok
monotonitásából, kicsit feltöltődjenek, illetve jobban megismerjék egymást.
A foglalkozásoknak köszönhetően javult a dolgozók munkamorálja és sokkal jobban
együtt tudnak dolgozni, ami a munkafeladatok hatékonyságát, az ápolás- gondozás
minőségét is pozitív irányba mozdítja.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 2015. évben:
80 100Ft/fő/hó

2 670Ft/fő/nap

Személyi térítési díj az
intézményi díj 100%

Személyi térítési díj az
intézményi térítési díj 80%

43 fő

49 fő

Intézményi elhelyezésre várakozóink száma:
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Szerződés alapján az
intézményi térítési díj
100%
34 fő

54 fő

OTTHONI SZAKÁPOLÓ SZOLGÁLAT
Az otthoni szakápolás az otthoni szakápolási tevékenységről szóló
20/1996. (VII. 26.) NM rendelet alapján 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.
Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi
állapota – orvosi végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igényelne, de azt
helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított
kezeléssel.
A szolgáltatás keretében nyújtható ellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen,
ha a biztosított egészségi állapota miatt a kezelő orvosa - a kórházba utalás, vagy a
további ott tartózkodás helyett - az otthoni szakápolást az arra rendszeresített
nyomtatványon elrendelte.
A biztosított otthonában végezhető gyógyító tevékenységeket elrendelheti a háziorvos
saját kezdeményezésre, vagy intézeti zárójelentés alapján, továbbá a járóbeteg -, és
fekvőbeteg - szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa.
Az ellátást olyan szakápolási
Egészségbiztosítási Pénztár a feladat
lakhelye, vagy tartózkodási helye a
szakápolási szolgálat finanszírozási
ellátási kötelezettséggel működik.

szolgáltató nyújthatja, akivel az Országos
ellátására szerződéses viszonyban áll, és a beteg
szolgáltató működési területén belüli. Az otthoni
szerződésben rögzített keret mértékéig területi

A beteg otthonában történő szakellátásnak a jelentősége felértékelődött a kórházi
ellátás idejének csökkenésével. Az intézményből rövid időn belül hazakerült betegek
ellátásában fontos szerepet tölt be az otthonápolási szolgálat. Nem csak a háziorvosok

és szakorvosok, de a betegek körében is egyre elterjedtebb, kedvelt ellátási forma.
A beteg a saját otthonában, utazás és várakozás nélkül, szerettei körében kapja meg
azt a szakellátást, amelyet eddig kórházban, szakrendelőkben kaphatott meg.
Bármennyire is nagy az igény, a térítésmentes szolgáltatásnak finanszírozási korlátai
vannak, még jogos igény esetén is. Az OEP lakosságszám arányosan, szerződött

vizitkeretben határozza meg a finanszírozható ellátás mennyiségét.
Az otthoni szakápolás keretében a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta egy vizit. A
biztosított azonos időszak alatt más szolgáltatótól kórház-kiváltó ellátást nem vehet
igénybe. Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vizitre rendelhető el, amely ismételt orvosi
vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - további három alkalommal
megismételhető. Újabb megbetegedés esetén a szakápolás 14 vizitre ismételten
elrendelhető, amely orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - esetenként
további három alkalommal megismételhető.
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Otthoni szakápolás 2015. évi feladatmutatói
Dátum

Ellátottak
száma

január

6 fő

február

6 fő

március

6 fő

április

9 fő

május

8 fő

június

8 fő

július

8 fő

augusztus

5 fő

szeptember

2 fő

október

6 fő

november

4 fő

december

2 fő

Összesen:

70 fő

Végzett
tevékenység
Szakápolás
2 fő
gyógytorna
4 fő
Fiziotherápia
0 fő
Szakápolás
2 fő
Gyógytorna
3 fő
fiziotherápia
1 fő
szakápolás
3 fő
gyógytorna
3 fő
fiziotherápia0 fő
szakápolás
3 fő
gyógytorna
6 fő
Fiziotherápia
0 fő
szakápolás
3 fő
gyógytorna
3 fő
Fiziotherápia
2 fő
szakápolás
3 fő
gyógytorna
3 fő
Fiziotherápia
2 fő
szakápolás
3 fő
gyógytorna
4 fő
Fiziotherápia
1 fő
szakápolás
2 fő
gyógytorna
3 fő
Fiziotherápia
0 fő
szakápolás
gyógytorna
Fiziotherápia
szakápolás
Gyógytorna
Fiziotherápia
szakápolás
Gyógytorna
Fiziotherápia
szakápolás
Gyógytorna
Fiziotherápia
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0
2
0
0
6
0
0
4
0
0
2
0

fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő
fő

Vizitek száma
13
37
0
19
22
14
26
37
0
22
54
0
36
30
8
39
18
20
38
42
14
17
24
0
0
16
0
0
56
0
0
21
0
0
14
0
637 vizit

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Története 1915. június 13. napján a
Stefánia Szövetség megalakulásával kezdődött. 2015-ben ünnepelte megalakulásának
100.évfordulóját. Május 15. én teljes létszámban részt vettünk a megyei
megemlékezésen. A százéves évforduló alkalmából Október 06.-án a munkáltatónk
részéről mind a 6 védőnő elismerésben részesült, amit ezúton is köszönünk.
Területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett
védőnő nyújthat.
A védőnők elérhetősége:
Edelény, István király u. 65. szám
Tel.: 48/346–199
e-mail címe: edelenyivedonok@freemail.hu
A védőnői munka, törvények által szabályozott tevékenység. A 49/2004. (V.21)
ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról, a 26/1997.(IX.3.) NM rendelet az iskola
egészségügyi ellátásról és a 33/1992.(XII.23.) NM a fertőző betegségek és a járványok
megelőzéséről, a 26/2014.(IV.8) EMMI várandósgondozásról szóló rendelet alapján
történik a munkavégzés.
A védőnők fő feladata a nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása
megszületéstől, az iskolába kerülésig és az iskolás korosztály ellátása. Az általános
iskolától a középiskola befejezéséig. Szűrések, védőoltások megszervezése, betegségek
megelőzése, népegészségügyi feladatok végrehajtása és az egészségfejlesztés.
Mindezekről havonta jelentési kötelezettségünk van az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi
Hivatala felé.
A gondozottak ellátása
intézményekben történik.

otthonaikban,

a

tanácsadóban

és

a

nevelési-oktatási

Preventív feladataikat az egészségügyi intézmények keretein belül ellátási területen,
illetve oktatási intézményekben végzik.
A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel
kapcsolatosan köteles ellátni. A védőnő köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen
tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az
esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes
védőnőt a gondozásba vételről.
A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Országos Tisztiorvosi Hivatal Vezető védőnője látja el.
A védőnő a feladatait a fenntartó által biztosított 2015-ben felújított tanácsadó
helyiségben a családok otthonában, a nevelési-oktatási intézményben továbbá a
közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzi.
Edelényben a védőnői szolgálat 6 körzetből áll. Minden körzetet főállású védőnő lát el.
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A mindennapi feladatokon túl hagyománnyá vált az Anyatejes világnapi ünnepség
megrendezése. 2015-ben július 31. napján került sor, ahol 30 fővel egy családias jellegű
szép napot töltöttünk a gondozottainkkal.
A Romanők Egyesülete által szervezett egészségnapon, mely 2015. augusztus 7. napján
került megrendezésre a városban 109 fő szűrését végeztük. Vérnyomásmérés,
vércukorszint meghatározás és testsúlymérés történt. A felmerülő problémákra
igyekeztünk megfelelő választ adni illetve háziorvoshoz irányítani.
Lakossági igény szerint baba-mama klubot, babamasszázs foglalkozásokat tartunk,
amire felújított foglalkoztató terem áll rendelkezésünkre.
Két védőnő rendelkezik okleveles csecsemőmasszázs oktatói képesítéssel.
A védőnők a napi munka mellett felkérésre oktató védőnői feladatot is végeznek. 2015ben három napos oktatóvédőnői képzésen vett részt egy védőnő.
A főiskolai képzésben résztvevő leendő védőnők töltik itt a gyakorlati idejüket.
A 2015. mozgalmas év volt a védőnők számára is.
Év elején 4 védőnő vett részt a TÁMOP képzés keretében új szemléletű, „Iránytű” névre
hallgató továbbképzésen, mely a koragyermekkori újszerű szűrések, vizsgálatok
ismertetésére volt hivatott.
Továbbá valamennyien elvégezték a népegészségügyi célú méhnyakszűrés tanfolyamot.
Az ÁROP pályázat keretében a Területi együttműködést elősegítő programok az
edelényi járásban kerekasztal megbeszélésen 4 alkalommal 2-2 fő kolleganő jelent meg.
Három alkalommal szakmaközi megbeszélésen vettek részt a Gyermekjóléti
Szolgálatnál, ami folyamatos, nagyon jól működő közös munkává érlelődött a két
szolgálat között.
A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és
együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi
ellátás, továbbá a szakellátás, a közoktatás, valamint a gyermekjóléti, a szociális és
családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.
A védőnő az általa gondozott személyekről egészségügyi dokumentációt vezet. 2015
novemberében kaptunk 6 Notebookot, melyet az Új Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében kiírt országos pályázat útján nyertünk el./
2016. február 01-től új informatikai rendszer kiépítése várható/
A gondozottak létszáma körzetenként 2015. évben:
Várandó
s

Csecsemő

Kisded

Kisgyermek

Iskolai

Óvodai

Edelény I

23

10

29

57

323

137

Edelény II

37

20

42

69

133

55

Edelény III

22

14

31

59

327

-

Edelény IV

30

15

43

63

147

107

Edelény V

19

15

33

70

240

-

Edelény VI

28

16

36

77

256

108

34

Összes
gondozott

159

90

214

395

1426

Az év folyamán gondozott családok száma:
Összes családlátogatás:
Szaklátogatások száma:
Csoportos egészségnevelési alkalom:
Résztvevők száma:
Tanácsadáson megjelentek száma:

407
536
4100
5523
26
807
2919

GÉZENGÚZ BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ
A Biztos Kezdet Gyerekház célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a
hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges
fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői
kompetenciákat erősítő, a szülő és különösen az óvodáskort még el nem ért gyermek
számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás
biztosítása.
A Gyerekház a gyermek és család sikeres társadalmi integrációja érdekében
együttműködik különösen a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, a védőnői
szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség esetén a
jelzőrendszer egyéb tagjaival.
Edelényben a Bányász út 2. szám alatt működő Biztos Kezdet Gyerekházban a 0-5
éves korú gyerekek fejlesztése történik a szülőkkel közösen.
A program célja, hogy a hátrányos élethelyzetből induló gyerekek megfelelő
szakmai segítséget kapjanak lemaradásaik csökkentéséhez, bevonva a szülőt is
a gyerekkel történő fejlesztő munkába. Ezáltal a gyermek nagyobb eséllyel indul
óvodába, majd iskolába, ahol sikeresebben tudja teljesíteni a rá váró feladatokat.
A Gézengúz Biztos Kezdet Gyerekház 2013. október 22. napján nyitotta meg kapuit az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában.
A projekt 2015. augusztus 31. napján lejárt, és a további működés 2015. szeptember 1.
napjától az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ szervezeti keretein belül történik.
A gyerekházba rendszeresen járó gyerekek száma 2015. október 22. napjáig 16
fő volt, melyek közül a 0-2 év közötti korosztály: 11 gyerek, és 2-5 év közötti 5
gyerekünk van.
Az összes bevont gyerek létszáma 83 fő, ebből hátrányos helyzetű 79 fő.
2015. szeptember 1. napjától december 31napjáig a gyerekház látogatottságának
száma: 751 fő.
A 2.5 éves működésük alatt, a családok elfogadták a gyerekházat, szükségesnek érzik a
működését, és a munkatársakkal bizalmas kapcsolatot alakítottak ki.
Havi rendszerességgel felkeressük a családokat, szórólapokat juttatunk el hozzájuk, és
meghívjuk őket a rendezvényeinkre is, tájékoztatjuk őket a lehetőségekről, a
segítségünket ajánljuk fel hivatalos ügyek intézéséhez.
A hónap elejei gyes, családi kifizetéseket volt, hogy megéreztük, de az utóbbi időben,
nem jellemző, hogy emiatt maradnának el a családok. Legtöbb esetben, ha következő
napon nem tud jönni a család, akkor előre, jelzik, hogy miért nem lesznek jelen a
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gyerekházban. Családlátogatások alkalmával, néhány család az otthonába is behívja a
segítőket, de sajnos ez nem nagy számban fordul elő.
Sajnos jellemző, hogy a fiatal lányok lesznek édesanyák, gyerekházunkban 18 év alatti
anyuka száma 7 fő volt az elmúlt években. Ezeknek az anyukáknak próbáltunk olyan
szülői fórumokat tartani, amik új információval szolgálnak számukra, ez történt védőnő
által, és oktató kisfilm vetítése is történt számukra.
2015. év szeptemberében fejlesztési pályázatot írtak ki, amelyre a gyerekház is
pályázatot adott be, mely sikeresnek bizonyult.
Szakemberek által történő fejlesztésre (logopédus, és mozgásfejlesztés) 280 000 Ft-ot,
míg fejlesztő eszközök beszerzésére 399 208 Ft-ot nyert gyerekház.
Az eszközök között konyhai gépek, kültéri játszótér és fejlesztő játékok is megvásárlásra
kerültek.
A mosás mosási előjegyzés alapján történik, és rendszerint egyetlen szabad hely sem
marad hetente.
Játék és könyvkölcsönzés is működik a gyerekházunkban, amiről nyilvántartást
vezetnek. Továbbá az internet használatára is lehetőség van, ahol munkalehetőségeket
keresnek, és a külföldön élő családtagokkal tarthatják a kapcsolatot.
Aki már volt a gyerekházban, és visszajár, az tudja, hogy mi a programjaik célja, aki
csak hallott róla az úgy hívja szegény ház, a köztudatban egyébként Macis óvodaként
vált ismerté, mivel régen a mellettük lévő óvoda maci óvodaként volt számon tartva.
Az edelényi Gézengúz Biztos Kezdet Gyerekházban heti terv alapján rendszeres
foglalkozásokat tart, a szülők bevonásával.
Hétfőn kreatív foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek és a szülők.
Kedden dalolón vehetnek részt, melyen dalokat, mondókákat, öl béli játékokat
sajátíthatnak el.
Szerdán vers, mesefoglalkozásra várják a családokat. Egyszerűbb évszakhoz kötődő
rövid verseket tanulhatnak, vagy mesét hallgathatnak a gyerekek, a szülők és a
nagyszülők. Csütörtökön a környező világunk megismerése történik, séták, kirándulások
alkalmával. Pénteken bábozás, dramatizáláson vehetnek részt a hozzánk látogató
gyermekek és szüleik.
A tízórai elkészítése a szülők bevonásával történik, a nagyobb gyerekek segítenek
megteríteni. A születésnapokat közösen megünneplik, mindenkinek a saját napján, erre
sajátkészítésű tortát sütnek. A nagyobb gyerekek már tudják, hogy ha tízóraihoz
készülnek, akkor veszik elő a terítőt, és a tányérokat és poharakat is segítenek bevinni a
konyhából.
A programokat 0-3 év közötti gyerekeknek tervezik előre, mivel 3 éves kortól többnyire
óvodába járnak, jelenleg egy hároméves, és kettő négyéves gyermek jár. Ezeknek a
gyerekeknek, közös mondókázás, mesélés, kreatív foglalkozás van tervezve a féléves
tervükben
A gyermekek fejlődésének nyomon követését a Dokumentációs rendszerben rögzítik, itt
megfigyelőlapot készítenek a gyerekről a gyerekházba lépéskor, fejlődéséről,
szokásairól, és foglalkoztatási tervet készítenek a gyermek egyéni fejlesztése
érdekében.
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Képességek kibontakozásánál figyelembe veszik, hogy minden gyerek más és más
képességekkel rendelkezik, minden gyereknek más az érdeklődési köre, és eltérő a
fejlődési ütemük. Ennek megfelelően készítik el a gyermekek megfigyelőlapját, ennek
megfelelően tervezik meg a foglalkoztatási tervet. Melyik gyereket melyik területen kell
erősíteni.
A szocializációra nagy hangsúlyt fektetünk, a társas kapcsolatok kialakítása nem nehéz
ebben a közösségben, sokkal elfogadóbbak, mint mások, mivel egy házban, több
generáció, több gyermek is él együtt.
Az egészséges táplálkozást figyelembe véve, hetente kétszer vásárolunk teljes kiőrlésű,
barna vagy graham kenyeret, minden nap van zöldség, és gyümölcs a gyerekek
asztalán, illetve gyakran tejtermékeket is fogyasztanak. Bébiétel is biztosított a pici
gyerekek számára, illetve megmutatják a segítők, hogy a kell gyorsan, és egyszerűen
pl. banánból, és almából, készíteni egy egészséges ételt a piciknek.
A közös étkezés alkalmával, igyekszenek figyelembe venni, hogy változatos legyen az
étel és minden alkalommal megkínálják a szülőket is.
A heti terv alapján nem minden esetben tartják magunkat a foglalkozások
megtartásához, hanem spontán a gyerekek igényekhez igazodnak, és ha igénylik
minden nap, játék közben is mondókáznak, illetve előveszik kreatív eszközöket.
A kreatív délelőttök alkalmával a szülők aktívabban részt vesznek a foglalkozásokban,
mert ezek kimaradtak az ők életükből.
Ismerkednek különböző technikákkal, érdeklődnek, szeretnek alkotni, már-már a gyerek
helyett szeretnék csinálni. Nagyon aktívak az anyukák, minden dekoráció az ő kezük
munkáját dicséri, évszakoknak, ünnepeknek megfelelően díszítik együtt a játszószobát,
folyosót, épületet. Örömmel viszik haza az elkészült munkákat.
A gyermekeket folyamatosan megfigyelik a munkatársak, ezeket a megfigyeléseket a
Biztos Kezdet Megfigyelőlapon rögzítik. Amennyibe fejődési, illetve más
rendellenességgel találkoznak, szakember segítségét kérik. Ezt követően a szakember
által összeállított egyénre szabott fejlesztési tervnek megfelelően segítik a gyermek
játéktevékenységét. Amennyiben valamilyen elmaradás, zavar gyanúja merül fel a
gyermek fejlődésében, azt a Védőnői Szolgálattal közösen juttatják el a lakóhely szerint
illetékes intézménybe.
Gyermekekre irányuló szolgáltatások:
• Szakemberek bevonása, a gyermek fejlettségének elmaradása esetén.
• A gyermeki testi képességeinek, fejlődésének elősegítése.
• A gyermek mozgásfejlődésének segítése, mozgásigényének kielégítése.
• Szocializáció, társas kapcsolatok erősítése.
• A kulturált étkezési szokások elsajátítása
• Mozgásfejlesztés
• Kéz finom motorikájának fejlesztése
• Érzelmi nevelés, erkölcsi nevelés
• Téri észlelés, tájékozódás fejlesztése.
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• Mese, vers, mondókák tanulása (ebben az évben, 20 mondókát, és dalt
sajátítottak el a gyerekek, és szülők is)
Szülőkre irányuló szolgáltatások:
• Heti rendszerességgel Főző Klubot tartunk
• Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében, időpontkérésekben,
álláskeresésekben, gyerekorvoshoz, terhes gondozásra való eljutásban.
• Családi problémák megoldásában egyéni beszélgetéseket biztosítunk. Bizalmas
kapcsolatot alakítottunk ki a szülőkkel, családokkal, a gyerekház dolgozóihoz
bizalommal fordulhatnak.
• Gyermeknevelési kérdésekben az immár április óta, havonta a gyerekházat
meglátogató védőnő nyújt személyes vagy csoportos beszélgetést. Kérdéssel
fordulhatnak hozzá. Státusz időpontokat egyeztetnek. De a szülői fórum
keretében, mi, a gyerekház dolgozói is tartottunk szülői fórumokat az éppen
aktuális problémákról, témákról, illetve vetítettünk kisfilmeket, a terhességről,
Élet a méhen belül, és a családon belüli erőszakról is. Általában spontán adódnak
a szülői beszélgető kör témái, de tervezett formában is jelen vannak a
gyerekházunkban.
• Segítséget nyújtunk egyszerű és gyors bébiételek készítésében.
• Közös főzések, bográcsozások, szalonnasütés
A gyerekház elsődleges célja a gyermekek fejlesztése és támogatása, és kiemelt
feladatunknak tekintjük a szülők segítését is. Fontosnak tartjuk, hogy ezek a
reménytelenségben, elszigeteltségben élő, különösen sérülékeny családok a mi
segítségünkkel egyre több pozitív élményhez jussanak (pl. családi nap szervezése
lakókörnyezetükön belül), és kialakuljon az igényük arra, hogy egyre többször
felkeressék a gyerekházat, játék, vagy bármilyen segítség kérése céljából.
A gyerekház munkatársai támogatják azokat a szülői magatartásokat és
kezdeményezéseket, amelyek egy sokszínűbb és toleránsabb kultúra kialakulását
segítik, amelyek szembehelyezkednek az előítéletekkel és a diszkriminációval.
Aktívan segítik a szülők közös gondolkodását és cselekvését támogató kapcsolatok és
önsegítő csoportok létrejöttének ösztönzésével. Szülővel való beszélgetéseikben
feltérképezik a szülők iskolai végzettségét, munkatapasztalatait és érdeklődését. Ha
kéri, segítenek nekik fényképes önéletrajzának megírásában.
Az összegyűjtött receptekből, készíthetünk közösen egy receptgyűjtő mappát, melyet
bármikor kezükbe vehetnek az anyukák, apukák, és ha kedvük van, hozzá közösen
elkészíthetjük, illetve ötleteket írhatnak bele. Ebben a félévben többször készítettünk a
szülők által hozott recepteket, illetve sajátkészítésű ételeket.
A szülők előszeretettel használják a mosási, fürdési lehetőségeket, aktívan részt vesznek
kreatív foglalkozásokon, a kézzelfogható dolgokat részesítik előnyben, gondolok itt
azokra a tevékenységekre, amiket egy-egy délelőtt folyamán készítenek, és azt haza
viheti. Szinte minden nap van lehetőségük egy kis kreatív foglalkozásra.
A sütő-főző klubokat nagyon szeretik, volt rá példa, hogy házaspár volt jelen a
gyerekházban, és apuka vállalkozott a palacsintasütésre, ami óriási öröm volt
számunkra.
A szülők és a Gyerekház munkatársai együtt játszanak a gyermekkel, lehetőséget adva
a közös öröm megvalósulásának, egymás jobb megismerésének. A Házban dolgozók
elfogadják a szülők eltérő kultúráját, szokásaikat. Nagy figyelmet fordítunk egy
esetlegesen bekövetkező problémára, mely hatással lehet a gyermek fejlődésére is. Ezt
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a szülőkkel közösen megbeszélik, irányt mutatnak a megoldás lehetőségekre.

Közösségre vonatkozó tevékenységek:
• Közösségi programok szervezése (Mikulásváró, Mézeskalács készítés, Karácsonyi
ünnepség, Farsang, Nőnap, Húsvét, Anyák napja, Gyereknap)
• Szülők közötti kapcsolatok erősítése, bizalom kialakítása
Heti rendszerességgel Heti Team üléseket, és havi rendszerességgel Havi team üléseket
tartanak, ahol a mentor jelen volt. A munkatársak részt vettek a szakmai műhelyeken,
ami nemcsak a kistérségen belül, hanem más gyerekházak szervezésében zajlott.
KONYHA ÜZEM MŰKÖDÉSE
Intézményünk 350 adagos főzőkonyhával rendelkezik, ahol a személyi háttért 1 fő
élelmezésvezető, 1 fő raktáros, 3 fő szakács, 3 fő konyhalány és 3 fő kisegítő
személyzet biztosítja beosztás szerint.
A megfelelő mennyiségű és minőségű ételek elkészítése után az ételek tálalása helyben
és a tálalókonyhákon történik.
Szociális étkeztetés keretén belül az étel házhozszállításával illetve helyből történő
elvitelével valósul meg naponta.
Konyhai üzemünk működését a közétkeztetésben
37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet határozza meg.

hatályos

jogszabály

a

„a közétkeztetés olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során meghatározott
fogyasztói csoportot, vendéglátó-ipari termékekkel, többnyire előre megrendelés
alapján a nap egy-egy meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban látnak
el különösen oktatási, gyermek-, szociális-, egészségügyi-, bentlakásos intézményben,
táborban munkahelyen.”
Ennek alapján a bentlakók étkeztetését naponta ötször biztosítjuk életkori
sajátosságaiknak, az egészséges táplálkozás követelményeinek valamint a
betegségeknek megfelelő speciális diéták figyelembevételével. Leggyakoribb diéták:
cukorbeteg diéta (30 fő), epe, -májkímélő (20 fő) és fehérjeszegény, húsmentes (10 fő)
diéta. Továbbá biztosítjuk a pépes ételkészítést is.
A heti étlap kialakításánál a szakmai követelményeken túl próbáljuk figyelembe venni a
lakók által jelzett igényeket a világi és egyházi ünnepek szokásait.
Az ételek készítési technológiájában, alapanyagok összeválogatásában mindezeken
túlmenően a korszerűség, változatosság, és idényjelleg is hangsúlyt kap. Heti két
alkalommal biztosítunk meleg vacsorát, mindennap adunk gyümölcsöt vagy
gyümölcslevet.
A jó, ízletes és változatos étrend szinte minden lakónknál mást és mást jelent, amelynek
megfelelni nagyon nehéz.
Az étel készítése folyamán alapvető szabály a HACCP rendszer működtetése, az abban
foglaltak maradéktalan betartása. Mindezek mellett folyamatosan jó kapcsolatot tartunk
a
Borsod Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járáshivatal Népegészségügyi
Osztályával, ezáltal könnyebben nyomon követhetőek az előírások változásai,
bejelentési kötelezettségeink.
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Továbbá gondoskodnunk kell az ételmaradék és a használt zsiradék elszállítatásról a
mindenkori jogszabályi előírások szerint. Ezért szerződéssel rendelkezünk a megfelelő
engedélyekkel rendelkező társasággal és magánszemélyekkel.
Minden más, a működéshez szükséges igazolások, hatósági engedélyek, a cégnél
rendelkezésre állnak, a kötelező bejelentések megvannak vagy ügyintézésük
folyamatban áll.
A jó szakmai kapcsolatunknak és a beszállítókkal való sikeres
együttműködésnek köszönhetően a konyhánkra 2015. szeptemberében
kihelyezésre került egy Fagor Advance kombinált (sütő - pároló) sütő, értéke
kb. bruttó 2,5 millió forint, mely nagymértékű segítséget nyújt minőségi
fejlődésünkben.
A közétkeztetés ellátásának fontos és elengedhetetlen része a nyersanyag normák
betartása, annak folyamatos figyelése, az étlapok korcsoportoknak megfelelő
összeállítása. Az egyes életkornak megfelelő tápanyag-szükséglet szerinti étkezés
összeállítása, a változatosság fenntartása, az idényjellegű alapanyagok rendszeres
beiktatása az étkezésekbe fontos feladatatunk.
Főzési adagszámunk megoszlása:
• 126 fő intézményi ellátott
• 166 fő átlaglétszámú szociális étkező
• 7 fő átlaglétszámú klubos étkező
• szabad kapacitásra alkalmazotti és vendégétkezés
Tényleges létszám alakulása étkeztetési formák megoszlásában:

Normál étkezés tekintetében

2014 év
2015 év

Reggeli
37854 adag
34748 adag

Tízórai
35856 adag
32579 adag

Ebéd
42761 adag
41081 adag

Uzsonna
35856 adag
32579 adag

Vacsora
35856 adag
32579 adag

Ebéd
9128 adag
9813 adag

Uzsonna
9128 adag
9813adag

Vacsora
9128 adag
9813adag

Diétás étkeztetés tekintetében

2014 év
2015 év

Reggeli
9128 adag
9813adag

Tízórai
9128 adag
9813 adag

Szociális étkeztetés
Klubos étkezők
2014 év
2015 év

786 adag
1676 adag

Szociálisan
étkezők
39879 adag
39320 adag

rászorult

A mindenkori nyersanyag normák önkormányzati határozatban kerülnek megállapításra,
és azok hatályba léptetése szerinti alkalmazásra. 2015. évben ellátottak
normafelhasználása a tűréshatáron belül mozognak a következők szerint:
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Nyersanyagnorma felhasználás:
Szociális
étkezők
99,8 %

Klubos
étkezők
99,8 %

Idős
ellátottak
98,16 %

Diétás
étkezők
97,5 %

Alkalmazottak Vendég
ebéd
103,3 %
102,75 %

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma:
Intézményvezető
Intézményvezető ápoló
Alapellátás vezető
Ápoló-gondozó /bentlakás/
Mentálhigiénés munkatárs
Házi szociális gondozó
Szociális segítő
Szociális gondozó /nappali ellátás/
Családgondozó felnőtt
Tanácsadó
Családgondozó gyermek
védőnő
szakmai vezető BKH
Szociális gondozó BKH
Összesen:

1 fő
1 fő
1 fő
27 fő
3 fő
4 fő
1 fő
1 fő
4 fő /vezető családgondozó 1 fő/
1 fő
5 fő /vezető családgondozó 1 fő/
6 fő
1 fő
1 fő
57 fő

Az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó létszám:
Gazdaságvezető
Gépkocsivezető
Élelmezésvezető
Szakács
Konyhalány
Gazdasági ügyintéző
Pénztáros
Raktáros
Karbantartó
Takarító
Mosónő
Adminisztrátor
Összesen:
Orvos
Dietetikus
Gyógytornász
jogviszony

1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
6 fő
1 fő
3 fő
24 fő

Heti 6 óra
munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
Heti 4 óra
munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
Heti 2 x 4 óra munkaviszonyra irányuló egyéb
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Foglalkoztatottak létszáma terv szerint:

81 fő

Belépő új dolgozók száma:
Kilépő dolgozók száma:

10 fő
11 fő

Közfoglalkoztatottak száma április 1. napjától

19 fő

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/E. § (1) bekezdése szerint „A személyes gondoskodást végző személy e törvényben
meghatározott adatait működési nyilvántartásba kell venni.
(2) A működési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végző személy
szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési
követelmények teljesítésének ellenőrzése.”
Továbbképzési kötelezettség teljesítése a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.
4.) SzCsM rendelet rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan teljesül.
2015. évi PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
A 2015. év pénzügyi beszámolóját az alábbi szempontrendszer alapján
állítottam össze:
I. Személyi juttatások teljesítésének adatait.
II. Dologi kiadások teljesítésének adatai.
III. Bevételek teljesítése.
IV. Létszámadatok.
A 2015. év beszámolója a költségvetési év előirányzatokat és azok
teljesítésének adatait összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja:
1.

Személyi juttatások:
adatok e.ft.ban

eredeti ei.
143036

Foglalkoztatottak
személyi juttatásai
Külső
személyi 1680
juttatások
Személyi juttatások 144716
összesen:

módosított ei.
172555

2016.12.31.teljsítés
172555

2274

2274

174829

174829

2015-bn az eredeti előirányzatot módosítani kellett. Ennek oka a következő.
2015. évre szóló költségvetés tervezése során az alábbiakban felsorolt személyi
juttatások nem kerültek tervezésre jogszabályi okok miatt.
• szociális ágazati pótlék (éve szinten 13.578.000 Ft)
• kereset kiegészítés, bérkompenzáció (2014.évi 368.000, 2015.évi 3.914.000 Ft)
Kormányrendelet alapján intézményünkben 2015. január 1. napjától az alábbi
szakfeladatok esetében ágazati pótlék illeti meg a dolgozókat.
Jogszabályi előírás, hogy a költségvetés tervezése során a megállapított eredeti
előirányzat a szociális ágazat pótlék összegét nem tartalmazhatja, és ugyanez
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vonatkozik a kereset kiegészítés összegére is.

Az alábbi szakfeladatokon történt ágazati pótlék juttatása: időskorúak, demens betegek
tartós bentlakásos ellátása, idősek, demens betegek nappali ellátása, házi
segítségnyújtás, szociális étkezés, családsegítés, gyermekjóléti szolgálat.
Az ágazati pótlékban való juttatásra jogosult dolgozók száma: 72 fő.
Intézményünkben 2015.január 1. napjától intézményünk dolgozóit éves szintű összes
jövedelmüktől függően kereset kiegészítés illeti meg. Juttatásban részesülő dolgozók
száma: 35 fő, melynek összege a költségvetés összeállítása és elfogadása során szintén
nem ismert. A kereset kiegészítés havonta illeti meg a munkavállalókat, melynek
összegét a Magyar Államkincstár által nyújtott adatszolgáltatás után tudja az intézmény
az Edelény Város Önkormányzat Pénzügyi Osztálya által jóváhagyott előirányzat
módosításával a költségvetésébe beépíteni.
2. Járulékok
adatok e.ft.ban

eredeti ei.
és 38346

módosított ei.
45.729

Munkaadókat terhelő járulékok
szociális hozzájárulási adó
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó éves teljesítése szorosan
kapcsolódik a személyi juttatások összesen összeghez. Amennyiben a személyi
juttatások összege a már említett tényezők miatt emelkedik, így a járulékok összegének
éves felhasználása is emelkedni fog.
3. Dologi kiadások

Szakmai eszközök beszerzésébe tartoznak az alábbiak:
•
•
•
•

szakmai anyagok,
gyógyszer,
könyv, folyóirat,
informatikai eszközök beszerzése

Szakmai anyagok beszerzésére összesen 2015. évben 5190.e.ft. fordított az
intézmény.

Üzemeltetési anyagok beszerzésébe az alábbiak tartoznak: 2015. évben
51.080.e.ft. fordított az intézmény.
•
•
•
•
•
•

üzemeltetési anyagok beszerzése,
élelmiszer,
irodaszer, nyomtatvány,
hajtó, kenőanyag,
munkaruha, védőruha,
mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként,
o beszerzése.

Üzemeltetési anyagok beszerzésébe beletartoznak a tisztítószerek teljes körűen
melyet az intézmény takarítására használ az intézmény, karbantartási anyagok melyek
javítási, karbantartási munkák során anyagszükségletként merülnek fel, és viszonylag
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nagy mennyiségben használ el az intézmény műanyag zsákokat a különböző szemét
összegyűjtésére.

Élelmiszer költségek: Intézményünk étkezési szolgáltatást biztosít az intézményben
ellátottak részére (126 fő) naponta ötször, szociális étkezést az igénylők részére
(átlaglétszám: éves szinten napi 160 fő napi egyszeri étkezés, intézményben dolgozó
kollégák részére átlag napi 20-25 fő, vendégétkezést napi 40-44 fő.
Az intézmény konyha üzemének kihasználtsága közel 100 %-os. A jelenleg
rendelkezésre álló kapacitás maximum 350 fő/nap.
Intézményünk az élelmiszer beszállítását szerződött felek által bonyolítja melyek
szállítás szerződés alapján érvényesülnek. A szerződések érvényességének határideje:
2015.december 31. napja. 2016.első negyedévében tervezzük az új beszerzési eljárás
lebonyolítását.

Irodaszer, nyomtatványok. Az irodaszer, nyomtatványok jelentős költségét az irodai
papír beszerzésére fordítottuk.

Hajtó, kenőanyag költsége az intézmény által üzemeltetett intézményi gépjárművek
üzemanyag költsége teszi ki.
Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos szakfeladatán felmerülő költség
788.507 Ft volt.
A gépjárművel az ellátottakat szállítjuk korházba, más egészségügyi intézményekbe,
valamint ezzel a gépjárművel oldjuk meg az anyagbeszerzést és az egyéb
személyszállítást.
Intézményünk kölcsönadási szerződésként rendelkezésünkre biztosított gépjárművel a
napi működés során felmerülő problémák elhárítására használjuk fel. Ilyen
árubeszerzés, egyik telephelyen felmerülő karbantartási munkák elvégzésére való
kiszállás.
Szociális étkezés szakfeladaton elszámolt üzemanyag a szociális étkezést igénybe vevők
házhoz szállítása teszi ki.
Üzemanyag felhasználás 2015. évben: 495.296 Ft volt.
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálton felmerülő üzemanyag költség a dolgozók napi
tevékenységének elvégzésével kapcsolatosan merül fel. A munkavállalók Edelényen
kívül a szolgáltatás ellátási körébe tartozó települések eljutását végzik.
Üzemanyag felhasználás 2015. évben: 302.530 Ft. volt.
Munka védőruha juttatást biztosít az intézmény dolgozói számára. A munkaruha juttatás
éves összege 20. e. Ft./fő/év.
2015. augusztus hóban történt meg a dolgozók 90%-ának munkaruha juttatás
kifizetése.
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként, (ragasztószalag,
palackozott gáz, ablaktörlő, virágföld, műanyag áruk stb.).

Árubeszerzés: reprezentációs költség 2015. éves felhasználás: 62.e. Ft.
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Kommunikációs szolgáltatások
Informatikai szolgáltatások igénybevétel magába foglalja a következőket: internet
díj, számítógépes rendszer tervezése, kiépítése, informatikai szolgáltatások
igénybevétel.
Intézményünk három telephelyet működtet, ahol a napi munkavégzéshez
elengedhetetlenül szükséges az internetes hozzáférés biztosítása. Ennek éves költsége
1.253.000. Ft.
Informatikai szolgáltatás magába foglalja a különböző programok havi díját (élelmezési
program, védőnői program, idősellátás munkáját segítő program, fénymásolás
szerződés szerinti költségét (bérelt fénymásoló költsége két telephelyen).

Egyéb kommunikációs szolgáltatások: telefon, telefax, mobil telefon költsége:
978.000 Ft.

Szolgáltatási kiadások:
Közüzemi díjak: 2015.éves adatai:
Villamos energia:
Gázdíj:
Vízdíj:

3.706 e. Ft.
9.444.e. Ft.
4.503.e. Ft.

Karbantartás:
Intézményünkben az alábbi külső vállalkozó által végrehajtott karbantartási
munkálatokat készültek el. Szerződés szerinti havi karbantartási munkák a következők:

Lift karbantartás: Jelenleg két telephelyen történik lift karbantartás havi szinten
15.e. Ft+ÁFA /telephely költségen. (Árpád út 29, István király útja 56. sz.).
Felvonók éves felülvizsgálata. (24.e. Ft/telephely)

Riasztó rendszer felügyelet két telephelyen (Árprád út 29, István király útja 56.)
9.e. Ft./telephely.

Egyéb karbantartási munkák: főzőüst javítása, kerékpárok javítása, központi
fűtésrendszer javítása, gázbojler javítása, vízellátási rendszer javítása.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:
Közbeszerzési tanácsadói tevékenység (gázközbeszerzés során felmerült költség melyet
havonta fizetünk a szolgáltató részére: 65.e. Ft/hó)
Dolgozók részére vásárolt oktatások, továbbképzések költségei.

Egyéb szolgáltatások:
Postaköltség: magába foglalja a levélbélyeg költségét, csomagfeladást:
Biztosítási díjak: gépjárművek felelősség biztosítása (4 db), CASCO biztosítás (1 db),
szakmai felelősségbiztosítás.
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Szemétszállítás: 2015. évtől fizeti az intézmény ezt a költséget. Az előző költségvetési
évben ilyen jellegű kiadás nem terhelte az intézmény.
A felmerült költség: 635.127 Ft./év
Rovar, rágcsálóirtás: A szolgáltatást szerződés szerint látja el a vállalkozó
negyedévente. A felmerült első féléves költség: 246.000. Ft.
Orvosi ellátás: 95.e. Ft/hó
Dietetikus: 45.e. Ft/hó
Egyéb felmerülő szolgáltatások, melyek nem havi rendszerességgel fordultak elő:
veszélyes hulladék elszállítása, dolgozók részére bőrgyógyászati munka alkalmassági
vizsgálat, gépjármű javítása, kerékpár javítása.
Létszámadatok:
Szakfeladat
873011
873013 demens
873011 egyéb
889922
889924
889921
889201
869041
881011
Összesen : 6 havi
890444
közfoglalk.
04.01.-06.30.

30
2
19
5
7
2
6
6
1
78 fő

Állományi
tényleges
31
2
19
5
6
2
7
6
1
79 fő

Statisztikai
tényleges
29
2
19
4
6
2
6
6
1
75 fő

20 fő

19 fő

19 fő

Engedélyezett

2015. évében intézményi jogviszonya megszűnt: 11 fő
2015.évében intézményi jogviszonyt létesítő új dolgozók: 10 fő
Munkakörök:
- szakács, gondozónő, családgondozó, takarító, mentálhigiénés, ápoló, gondozónő
Bevételek
Saját bevételek esetében a legnagyobb bevételi forrás a gondozási díj bevétel. A
2015. évre vonatkozó költségvetés tervezése során a gondozási díj összegének
megadása a 2014. évi teljesítési adatai alapján lett meghatározva. Az intézmény 2015.
év március 1. napjától emelte meg az intézményi térítési díjat. A 2015. költségvetési
évben az intézményi térítési díj összege 80.100 Ft. volt. Az ebből származó bevétel éves
szinten 108.639.682 Forint volt.
Intézményünknek bevétel keletkezik továbbá helyiségeinek bérbeadásából (1.111.640
Ft. István király útja 65. szám alatti helyiségek, 120.000 Árpád út 29 szám alatt helyiség
bérbeadásából).
További saját bevétel, amellyel a költségvetés összeállítása során figyelembe vettünk az
alkalmazotti, vendégétkeztetésből származó bevétel, ami 2015. évben összesen
3.497.019 Ft-ot jelentett.
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megnevezés

ellátási díj

Házi
Idősek
segítségnappali
nyújtás
ellátás
1.500.000 500.000

Szociális
étkezés

Idősek
Otthona

14.824.587

106.000.00
0

egyéb műk.
bevétel
közvetített
szolgáltatás
szolgáltatások
ellenértéke

Család és
nővédele
m

1.300.000
3.497.019
1.111.640

A 2015. évben az alábbi kis értékű eszköz beszerzések történtek.
Informatikai eszközök: 935.837 Ft. (telefonkészülék, számítástechnikai eszközök,
számítógép, pendrive stb.)
Egyéb eszköz beszerzés: 5.364.353 Ft. (bútorok, konyhai bútorok, fotelok, tálaló pult,
melegen tartó pult, irodai berendezések, konyha eszközök stb.)
Ingatlan felújítás: 5.732.607 ft.
Intézményünk gazdálkodása 2015. évben kiegyensúlyozott
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat hatékonyan használtuk fel.
Edelény, 2016. január 22.
Horváthné Ipacs Katalin
intézményvezető
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volt.

a

2./Napirendi pont tárgya:
Beszámoló 2016. évben Edelény Város Önkormányzata által a Tomor-Lak KSE részére
nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról, és sportszakmai eredményekről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 14./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Loj Balázs alpolgármester elmondja, hogy 2015. évben jelentős átalakuláson ment
keresztül mind szervezetileg, mind a kiépítettséget, illetve az elhelyezkedést nézve az
edelényi futball. Az utánpótlásról szeretne érdeklődni, mert szó volt már itt a testületi
ülésen is, hogy azt a szerteágazó dolgot, - mert egy másik egyesület is végez
utánpótlás nevelést, - hogy megpróbálják majd egy kalap alá venni, és egy egyesület
keretén belül gondozni. Kérdése, hogy mi a terv ezzel kapcsolatban, történt-e 2015-ben
valamilyen lépés. Fontos az, hogy 2016-ra tudják, hogy ki fogja az utánpótlás nevelést
végezni. Az örökös kérdés pedig az, hogy hogyan tovább a csapatnak, mik a tervek, az
elképzelések, lesz-e MB III., mert a csapat nagyon halad a cél felé.
Polgármester: Tavaly mondta azt a véleményét, hogy nem szerencsés, ha különkülön egyesület keretén belül sportolnak a fiataljaik, és itt a Bozsik-program, illetve a
többi utánpótlás és a felnőtt csapatról van szó. A véleménye továbbra is ez, viszont
ebben az ügyben a maga részéről semmilyen lépést nem tett, hogy presszionálja akár
az egyik, akár a másik egyesületet arra, hogy közösen gondolkodjanak a jövőben. Nem
tudja, hogy elnök úrék esetleg léptek-e ez ügyben, vagy a másik egyesület próbál-e
közeledni, vagy elhárítja. Erre nem tud válaszolni ebben a pillanatban. Alpolgármester
úr záró kérdésére, ami az MB III-at illeti, az szerinte még egy picit odébb van, ez a
csapat meg fogja nyerni a bajnokságot, aztán majd meglátják, hogyan tovább.
Érdeklődött, hogy mit jelent egy MB III-as részvétel, ez alsó hangon 50 millió forintba
kerül, mert az MB III-ban olyan feltételek vannak. Most még közel sem látja annak
lehetőségét, hogy ezt tudnák biztosítani, de természetesen itt nemcsak az
önkormányzatról van szó, mert amit tudtak, megtették eddig is, és megteszik ezután is
a sport érdekében, de ehhez még sok más szereplőre is szükség van ahhoz, hogy az
MB III-at fel tudják vállalni. Most az a lényeg, hogy nyerje meg a csapat a bajnokságot.
Ezek után átadja a szót Szilvai Attila Tomor-Lak KSE elnökének.
Szilvai Attila Tomor-Lak KSE elnöke elmondja, hogy többször egyeztettek arról, hogy
mit is jelent a bajnokság megnyerése és az utána lévő időszak. Nap, mint nap azon
dolgoznak, hogy szembetalálják magukat azoknak a kérdések megválaszolásával, ami
ehhez kell. Az MLSZ Licenszadó Bizottsága személyesen fog ellátogatni a városba, ahol
a létesítményt szemlézni fogja. Ez az egyik része, a másik része az anyagi dolgok, amit
polgármester úr is elmondott, és természetesen itt személyi és tárgyi dolgok is
közrejátszanak. Természetesen ez egy nagy kihívás, ebben egy kicsi mérsékletet és
türelmet kér, nem vetették el ennek megválaszolását, illve a lehetőségét, de most nem
ez a legfontosabb kérdés. Az előterjesztés, a beszámoló még nem az Edelényi Futball
Klubról, hanem Tomor-Lakról szól, de a testület előtt van az az anyag, ami tartalmazza
azt, hogy az egyesület elvégezte azt a munkáját, amit ígért.
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Decemberben a Cégbírósághoz benyújtották azt a mindenféle okiratot, ami
szükségeltetik ahhoz, hogy a Tomor-Lak Egyesület szerzett jogait, vállalt
kötelezettségeit átmentve Edelény város székhellyel és Edelény névvel működjön és
üzemeljen tovább. Az utánpótlás kapcsán szerteágazó a feladat, mert ugye örököltek
egy bizonyos dolgot, amit nem szerettek volna felrúgni, tulajdonképpen most áll fel az
egyesület alapmodellje. Erről a gondolatról már többször beszéltek, ott is vannak
szerzett jogok, hiszen ők is TAO-s támogatásban részesültek. Most úgy látja,
szerencsésebb lenne előbb-utóbb összehozni, de mivel ott is szerzett jogok és vállalt
kötelezettségekről van szó, a BMT Edelénynél is, - mert a Bendegúz focisuli egy dolog –
egy jogfolytonosságot kellene meglépniük először ahhoz, hogy az Edelényi Futball
Clubba integrálódjanak az ottani gyerekek, ami közel 70-80 főt jelent. Ez egy nagyon
szép feladat, erről többször beszéltek, tulajdonképpen az utánpótlásnak a szakszerű
folyamata, felépítése fogja jelenteni a jövőt Edelény város számára. Ezt nagyon
remélik, de úgy gondolja, hogy ez egy hosszú folyamat. A TAO-s támogatás ma már
egy lényeges elem az egyesületek életében, viszont ezt a pályázatot áprilisig kell
benyújtania minden egyesületnek, tehát a következő évre vonatkozón. Magyarul, ha
most ők ezt nem tudták meglépni és nem lépik meg, akkor ezeket a gyerekeket nem
tudják szerepeltetni az egyesület névsorában, így nekik megint csak egy mérsékelt
TAO-s támogatás pályázatának benyújtására lesz lehetőségük. Ez is részben
befolyásolja az MB III-at. Itt viszont el kell mondani és felhívja a figyelmét
mindenkinek, hogy jelentős anyagiakat lehet elnyerni nemcsak üzemletetésre és
működésre, hanem fejlesztési költségekre is, akár épületre, akár gépbeszerzésre, stb.
Ezzel megéri foglalkozni, ez egy jó lehetőség, ezzel élni kellene, de ezért még
dolgozniuk kell.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő örömmel hallgatta polgármester úr és Szilvai Attila elnök úr
szavait, hiszen volt már itt több olyan képviselő-testületi ülés, ahol talán ezt a
mértékletességet nem sikerült tanúsítani. Ezt azért mondja el, mert az egyesületek akár
összeolvadásával, akár valamilyen új jogi helyzet teremtésével muszáj foglalkozni, nem
lehet fejjel menni a falnak, vannak itt olyan korábbi pályázatok, amik után vannak
bizonyos fenntartási kötelezettségek. Örül annak is, - amellett, hogy nagyon sokan
szeretnék az MB III-at – hogy tisztában vannak azzal, hogy vannak még előttük olyan
feladatok, lásd egy megfelelő kiszolgáló épület, vagy létesítmény felépítése, amiket
talán szerencsésebb meglépni és utána gondolkodni azon, hogy MB III-ban
szerepeljenek. Polgármester úr említette, hogy talán 40 millió forintból lehet építeni egy
olyan csapatot, ami a kieső zóna környékén játszogat, de ahhoz, hogy egy biztos
anyagi háttér legyen, és ne feltétlenül a kiesés elkerülése legyen a cél, ahhoz mindenféleképpen kell egy 50 millió forint. Azt gondolja, hogy a megkezdett út az jó, azokat a
dolgokat pedig, amikről korábban szó esett, mindenképpen össze kell hangolni, hiszen
ezek városban működő egyesületek, szakosztályok, és mindenkinek az a célja, hogy a
lehető legtöbbet profitálja belőle a város. Azt gondolja, ha ez lesz a folytatás, és ilyen
mérsékletességet tanúsítanak, akkor a megfelelő időben eljutnak, hogy a csapat az MB
III-ban szerepelhessen, és legyen egy olyan sportlétesítményük, ami megfelelő
színvonalon működtethető és nem hagy kívánnivalót maga után.
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Béres Tibor képviselő szeretné megköszönni Szilvai Attila elnök úrnak és mindazon
kollégáinak, az egyesület elnökségi tagjainak is azt a munkát, amit Tomor-Lak
Egyesületben végeztek, és lehetőséget adtak arra, hogy Edelénynek önálló egyesülete
legyen. Elnök úrék decemberben megtették azokat a lépéseket, hogy Edelény önálló
egyesületként tudjon működni, és ezek után, mint Edelény helyszínen minden jogi
formában megfeleljen, és így ezt a kettős, „kétlaki életet” le tudják zárni.
Borza Bertalan képviselő: Az elmúlt évben többször tárgyalták a futball sorsát,
hosszan vitázott is róla a testület, és egyik kiinduló pont a vitánál mindig az volt, hogy
tulajdonképpen nem is Edelényé ez a futball klub. Valójában tudják, hogyan működött a
rendszer és hogyan állt össze. Most örömmel látja, hogy december 17-én a közgyűlés
elfogadta a névváltozást és az egyesület székhelyének módosítását is. Úgy gondolja,
hogy innentől kezdve már teljes mértékkel és nyugodtsággal mondhatja a testület is,
hogy a városé. Látszik ez már a támogatásban is, hiszen a múlt évben 8,5 millió forintot
kapott az egyesület, az ez évi költségvetési rendeletben pedig 10 millió forint összegű
támogatás szerepel. Viszont nem tudja, hogy kinek lenne a feladata, vagy hogyan
lehetne elérni és megmozgatni a vállalkozásokat, hiszen a társasági nyereségadóból
történő felajánlás nem jár plusz költséggel, viszont jelentős anyagi forráshoz juthatna a
sportegyesület, ezáltal a futball is. Szerinte vagy a Pénzügyi Bizottság, vagy a hivatal is
megkereshetné levélben a vállalkozásokat, mert szerinte egy egyszerű figyelemfelkeltéssel tudnának pluszforrásokat biztosítani. Végezetül gratulál a vezetésnek az
elért eredményekhez és a jövőben is hasonló sikereket kíván.
Polgármester elmondja, hogy decemberben összehívta a vállalkozókat és az
egyesület vezetését egy ismerkedésre, baráti találkozóra, amelynek célja az volt, hogy
arra kérjék, hogy a nyereségadójuk egy részének felajánlásával támogassák a csapatot.
Gyakorlatilag, akik ezen a megbeszélésen részt vettek, minden egyes vállalkozó
kinyilvánította azon szándékát, hogy segít. Sok minden függvénye, van egy un. TAO-s
kerete az egyesületnek, amit az MLSZ különböző számítások alapján megállapít, ez nem
túl sok. Érdekes módon egy országos biztosító társaság Borsod megyei igazgatója hívta
fel nem régen, aki kérdezte, hogy mennyi TAO-s kerete van az edelényi csapatnak,
mert ő szeretné a támogatását eljuttatni ide. Gyakorlatilag ez a biztosító társaság, az
Aegon egyedül fel is töltötte a TAO-s keretét az egyesületnek, néhány százezer forint
hiányzott még, amelyet egy edelényi vállalkozó teljesített. Edelényben több olyan
vállalkozás volt, akik jelezték, hogy utalnák a TAO-t, de mivel fel volt töltve, többet már
nem tudtak utalni. Itt jön elő az a probléma, hogy a Bendegúz, valamint az új egyesület
és a másik egyesület, amennyiben fuzionálnának, akkor ez a TAO-s keret pl. nem 6
millió, hanem 20 millió forintos lehetne. Ezért is lenne célszerű a jövőben összevonni az
erőket, hogy nagyobb lehetősége legyen az Edelényi Sportegyesületnek úgy az
utánpótlás, mint a versenysport területén, amit még tovább lehetne fokozni különböző
sportágakkal, akik jogosultak a TAO-s támogatásra. Ma el is indult a Szent Miklós
Általános Iskolában a kézilabdával. Csabai Gyula képviselő úr említette a sporttelep
épületét, ami nagyon hiányzik, ők azon vannak, hogy a lehető leghamarabb sikerüljön
megépíteni.
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
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határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló 2016. évben Edelény Város Önkormányzata
által a Tomor-Lak KSE részére nyújtott pénzügyi
támogatás
felhasználásáról,
és
sportszakmai
eredményekről
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Tomor-Lak KSE 2015. évben Edelény Város
Önkormányzata
által
nyújtott
pénzügyi
támogatás
felhasználásáról,
és
sportszakmai
eredményekről
szóló
beszámolót és az alábbi döntés hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TomorLak KSE 2015. évben Edelény Város Önkormányzata által
nyújtott pénzügyi támogatás felhasználásáról, és sportszakmai
eredményekről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, egyesület
3./Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2015. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 15./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Béres Tibor képviselő: Az előterjesztésben is látható, hogy nem unatkozott az elmúlt
évben sem a bizottság, sem a döntést hozó többi résztvevő, az esetek számából is
látszik, hogy nagyon sok esetet el kellett bírálni. Viszont az előterjesztésből nem tudja
kiolvasni, hogy ezek között az esetek között mennyi olyan eset volt, amit el kellett
utasítani, az elutasításnak az okát sem látja, illetve azt sem tudja ebből az
előterjesztésből, hogy mennyi olyan többszöri jogcímen történő kifizetés volt, az
mekkora összegű, amit az elmúlt időszakban még meglehetett tenni. Az összes
kifizetésnek az összegét sem látja, hogy ez mekkora összeget jelentett a
költségvetésnek. Ezekre kérne választ.
Ambrusics Tibor aljegyző: Arra a kérdésre, hogy mennyit használtak fel szociális
ellátásra, az a zárszámadáskor tisztázva lesz, ezt most nem tudja megmondani. A
második kérdést abszolút nem érti, ezért kéri képviselő urat, hogy világítsa meg a
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jogcímeket, a többszörös kifizetést, illetve hogy mire kíváncsi.

Béres Tibor képviselő: Az előterjesztésben, ami a szociális juttatásokról szól, abban
szerepel az, hogy a szociális juttatásoknál csak egyféle jogcímen lehet igényelni, tehát a
tüzelőre, lakásfenntartásra, stb.
Erre vonatkozik a kérdése, mert ezek szerint az eddigi szabályozás lehetőséget adott
arra, hogy több jogcímen is a rászoruló kérjen méltányossági elbírálást. Arra lenne
kíváncsi, hogy volt-e ilyen, ha igen, hány fő, miért volt ez, illetve, ha történtek ilyen
kifizetések, akkor kb. milyen összeget jelentett.
Ambrusics Tibor aljegyző: A képviselő-testület elfogadta az 5/2015-ös rendeletet a
szociális ellátásról. Ebben benne van, hogy az ellátási formák nem zárják ki egymást.
Amit képviselő úr mondott, az a következő, 20-as előterjesztés lesz, de az, hogy vagy,
vagy az csak a lakhatási támogatásra vonatkozik, a többi 12 féle támogatásra nem,
vagy fűtési támogatást, vagy lakbértámogatást lehet igényelni. Amiről képviselő úr
kérdezett, az elmúlt időszakban talán két eset volt, amikor valaki kapott
rezsitámogatást, ami most a javaslat szerint kikerülne a rendeletből, illetőleg még a
lakbértámogatás.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: A beszámolóban a számok azok, amik számára
megdöbbentőek összegektől függetlenül, tehát az esetszámok megdöbbentő nagyságrendű, és ha még ezekhez a számokhoz még melléteszik, hogy már nagyon sok
segélyezési forma kikerült az önkormányzattól, amit a Járási Hivatal vett át.
Érzékeltetésképp mondja pl. a települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére
az esetszám 1736, mindez március 1-jétől december 31-ig. Ez azt jelenti, hogy kb. az
edelényi lakosságnak a 17 %-a, vagy a háztartásoknak az 50 %-a fordult
lakásfenntartási támogatásért az önkormányzathoz. Ez sok mindent előre vetít a jövőre
vonatkozóan is, és nem hiszi, hogy ez a régió a felemelkedés mintája lenne, bár nekik
itt már nem nagyon lehet emelkedni. Az adatokból az látszik, hogy a lakosság egyre
jobban elszegényedik, és egyre inkább létfenntartási gondokkal küzdenek. Itt ugyanúgy
megtalálható a felnőtt, fiatal gyermeknek az esetszáma is, a tankönyv hozzájárulástól
kezdve minden, a gyógyszertámogatás is egyre inkább emelkedik. Szerinte ebben az
önkormányzatoknak a következő években komoly nehézségekkel kell számolni.
Loj Balázs alpolgármester: Képviselő úr a támogatási formáknál kiemelt olyan dolgot,
hogy települési támogatás létfenntartási gondok enyhítésére 1736 eset volt. Szerinte ez
nem azt jelenti, hogy a lakosságnak a 17 %-a fordult ilyen támogatásért, vagy a fele,
hiszen akár két-három havonta is beadhatja egy ember, egy családból többen is az
igényét. Azt gondolja, hogy ha ezt százalékra vetítik, akkor lényegesen kevesebb
esetszám jön ki. Viszont arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy pl. olvasott egy
újságcikket, ami a HVG-ben jelent meg, amiben összehasonlítják az elmúlt időszakot
Tiszaújváros és Edelény térséget.
Valóban nagyon rossz az itt lakó emberek helyzete abból a szempontból, hogy kevés a
munkahely, sok az elszegényedett ember, sokan küzdenek létfenntartási gondokkal. A
születések számát tekintve is vannak problémák, sok gyerek születik már eleve szegény
családban, a gyermekvállalási hajlandóság pedig nem annyira a jó azoknál az
embereknél, akik úgy gondolják, hogy inkább karriert építenek, megalapozzák a
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jövőjüket és házat vesznek, házra gyűjtenek, vagy pedig egyéb módon próbálják
biztosítani a leendő gyermeküknek a megélhetést.
Ebben viszont korántsem olyan rossz a helyzet, mint ahogy egy HVG újságban leírják,
vagy ahogyan sokan próbálják bemutatni. Szerinte van ennél lejjebb is, tehát ha azt
nézik, hogy milyen beruházások készültek az elmúlt 5-6 év folyamán, akár Edelény
városában, akár a térségben, vagy ha azt nézik az iskolák tekintetében mennyi gyermek
jutott étkezéshez, nyári étkeztetéshez, mennyi gyermek kap ingyen tankönyvet,
mennyinek nem kell fizetni különböző juttatásokat, milyen intézkedés hozott az
önkormányzat, hogy ösztöndíjat adjanak a gimnáziumban tanulóknak. Sok tekintetben
azt mondja, hogy nagyon jól állnak, és jó a helyzetük. Viszont a legalantasabb dolog,
amit a HVG cikkéből kiolvasott az, hogy amikor ezeket az igazságokat a hazugsággal
összemossák. Tehát az, hogy rossz termőföld van az itteni térségben, az egy alávaló
hazugság, és az is, hogy úgy néz ki a környezetük, hogy itt csak lepukkant tárnák és
bányalejáratok vannak, ami ebben a cikkben elhangzott. Ez nem így van, mert rengeteg
olyan dolgot és erényt fel tudnak sorolni a térségükben, ami szerinte sehol máshol nincs
meg, sem az országban, de talán még a világban sem. Arra biztatná a képviselőtársait
és a lakosságot is, hogy ne engedjenek, ne álljanak be abba a „sodorba”, ami azt
próbálja bemutatni, hogy Borsod megyében milyen rossz a helyzet. Neki
meggyőződése, - amit mindig, mindenhol elmond, - hogy pl. a bűnözés tekintetében
Budapesten sokkal rosszabbul állnak szerinte, mint az edelényi kistérségben.
Köszönhető ez annak, hogy figyelnek egymásra, köszönhető a rendőrség munkájának, a
jelzőrendszernek, a családsegítőknek, az orvosoknak és mindenki másnak. Azt gondolja,
hogy azért nem olyan sötét a helyzet, mint ahogyan sokan lefestik. Nagyon sok
tennivalójuk van és nagyon sok szegény ember van a vidéken, és az a dolguk és
feladatuk, hogy segítsenek ezeknek az embereknek. Azt mondja, hogy bizakodjanak és
használjanak ki minden lehetőséget, fogjanak össze és teremtsenek egy szebb jövőbb
itt Edelény városában.
Béres Tibor képviselő: Nem vitát szeretett volna gerjeszteni, csupán, hogy tisztán
lássanak a kérdésben. Megerősítette ebben alpolgármester úr is, amikor azt mondja,
hogy az esetek száma nem fedi le a tényleges létszámot. Erre vonatkoztak volna
kérdései is, hogy kb. ha bontják ezeket a dolgokat, akkor ez hány családot érinthet,
mind ahogy ez ki is derül az előterjesztés azon részéből, amikor a lakhatási
támogatásnál 236 fő van, ott is nem tudni, hogy főre vagy családra vonatkozik a dolog.
Ez az ő felelősségük is, hogy ezeknek az embereknek megpróbálják a lehető legtöbbet
nyújtani, ha nem is segélyben, akkor a közmunkaprogramban, vagy bármiben olyan
lehetőséget biztosítani, amivel a továbblépés lehetősége is fennáll. Zárójelben
megjegyezi, hogy nem derül ki az sem hány esetben volt környezettanulmány a
segélyezéseknek az elbírálásánál, tudniillik az elmúlt évben próbáltak egy kicsit
szigorítani a szabályon, és ebben az új rendeletben is benne van az, hogy ha valaki nem
olyan életmódot él, ami a saját önfenntartását is elősegíti, akkor az önkormányzat nem
fog tudni segíteni. Erre is kíváncsi lett volna ebben az előterjesztésben.
Ambrusics Tibor aljegyző: A képviselő-testület az alaprendeletét, amikor harmadszor
módosította, akkor beletette a lakókörnyezet rendezettségét, a kerítések állapotát,
illetőleg a kutyáknak a tartását. Ezt követően az osztálynak a két dolgozója, különösen
ahol problémát jelentett, tehát az egresi és finkei városrészen ellenőrzést végeztek, és
az akkor készült fényképek bekerültek az aktákba, ezekkel együtt került a Humánpolitikai Bizottság elé, és ebből kifolyólag a Humánpolitikai Bizottság utasított el
kérelmeket. Azt nem tudja pontosan megmondani, hogy hány helyen voltak kint, de ha
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szükséges, ezt kigyűjtik.

Borza Bertalan képviselő: Alpolgármester úr által mondottakra reagálva, elmondja,
hogy ő nem azt mondta, hogy minden második család segélyért fordul, de ha az összes
kérelmet nézik, akkor ez az 1730 esetszám, amit kiragadott, több mint a duplája lett a
különböző segélyezésekre vonatkozóan. Az mind igaz, amit alpolgármester elmondott
arra vonatkozóan, hogy nagyon sok fejlesztés, beruházás valósult meg a térségben, de
ettől még a rászorultak száma nem csökken. Továbbra is azt mondja, hogy az
önkormányzatnak fel kell készülni, hogy itt Edelényben a segélyezésre fordítandó
összeg, esetszám nőni fog. Olyan nagyon nagy beruházást nem lát, amely jelentős
munkahelyteremtést hozna, mint anno volt a bánya esetében.
Korbély Györgyi Katalin képviselő: Bizottsági tagként dolgozik a Humánpolitikai
Bizottságban, és nekik is nagyon rossz érzés, ha valakit el kell utasítani, viszont azokban
az esetekben utasították el, ha a jövedelemhatár meghaladta a megengedettet, vagy ha
irreálisan magas volt a jövedelem, vagy ha nem felelt meg a valóságnak a kérelem. Volt
olyan eset, hogy valaki egyedülállóként adta be a segélykérelmét, de tudták azt, hogy
gyermekével él. Ilyen esetben hiánypótlásra visszaküldték, de nem elutasító volt. Volt
még olyan eset is, amikor a meghatározott segélykeretet az illető kimerítette.
Egyébként minden esetben megpróbálták a középutat megtalálni, hogy hol tudnának
segíteni az embereknek.
Polgármester szerint ez a téma megér annyit, hogy egy kicsit elmélyedjenek benne.
Rendkívül összetett dolog, alpolgármester úr hozzászólása félig-meddig válasz a
képviselői felvetésre. Nézzék meg igazán mélyében, hogyan is állnak és miért itt állnak
Edelényben, mint ahogy most állnak, és milyen jövőképe van ennek a városnak, illetve
a városban élő embereknek. Még országgyűlési képviselő korában nagyon sokszor
elmondta, hogy miért ez a helyzet a Bódva-völgyében, miért ilyen a helyzet
Edelényben. Gondoljon bele mindenki, 1995-ben Edelény kb. 11.500 lakosú város volt.
1995-ben ezt a várost egy esztendőben érte egy akkora trauma, amire senki nem
készítette fel ezt a várost, és amikor bekövetkezett, senki nem volt hajlandó segíteni a
városon, és itt az aktuális kormányról beszél, illetve a rendszerváltás kormányáról, aki
nagyon jól tudta, hogy be fog következni és semmit nem tett azért, hogy előkészítse
ennek a traumának a normális kezelését. Magyarul egy évben, 1995-ben bezárt a
bánya, 1200 munkahely szűnt meg, az Alkotmány Tsz. felszámolásával 800 munkahely.
Egy 11.500 lakosú városban 2000 munkahely szűnt meg egy év alatt. A rendszerváltó
kormány egyik történelmi bűne az, hogy – és itt nemcsak Edelényről van szó - tudták
nagyon jól, hogy a bányákat be fogják zárni, hogy a termelőszövetkezeteket fel fogják
számolni, és nem tettek semmit az előkészítés érdekében. Németországban ez úgy
történik, hogy amikor tudják, hogy majd 10 év múlva kiürülnek a szénmezők és be fog
zárni a bánya, a német állam már elkezdi átképezni az ottani dolgozókat, fölkészül a
több ezer ember utcára kerülésére, illetve az ezzel járó problémák kezelésére. Itt
semmi nem történt, és félreértés ne essék, nem politizál és nem egyik, vagy másik
kormányra mondja, ez egy folyamat volt, amibe belekerültek; és döbbenten áll itt az
egész város, hogy akkor mi legyen. Mi következett? Munkanélküliség, alkoholizmus,
kocsmázás, kikerülés a munka világából, félév után már nem volt hajlandó visszamenni
dolgozni, még ha lett volna lehetősége akkor sem. Ugye ismerős a folyamat? Ez történt,
és ide süllyedt a jó része az edelényi társadalomnak, ahová süllyedt, és ahonnan nincs
visszaút, és egyszerűen nem lehetett ezeket a családokat, ezeket az embereket ebből
kihúzni. Telt múlt az idő, sehonnan nem jött segítség, kormányok jöttek, kormányok
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mentek, senki nem vette komolyan, és senki nem foglalkozott komolyan ennek a
térségnek az ilyen mélységű problémájával, egyetlen egy kormány sem.
Persze mindenki próbált segítgetni, de ezek olyan lokális dolgok voltak, ami egy
összetett, egy globális segítséget nem eredményezett. Ez egyébként a mai nap is
hiányzik, és tényleg minden rossz szándéktól függetlenül mondja, a mai napig is
hiányzik ez a dolog. Az Edelényi Polgármesteri Hivatalban, ha hiszik, hanem a
polgármester és munkatársai részéről nagyon régóta egy tudatosan felépített
városépítés zajlik, amelyben nemcsak ilyen-olyan épület-felújítások szerepelnek, hanem
tudatosan azt készítik elő és azon dolgoznak, hogy ez a város forduljon meg. Tehát,
hogy ne elmenjenek innét az emberek, hanem telepedjenek le. Ebben nagyon sok
összetevő szerepel, többek között az a komplexum, ami épül, ami majd el fog készülni,
és akkor, amikor majd az edelényi iskolába járó gyermekeknek ugyanazok a
lehetőségek megadatnak, mint amilyen egy fővárosi gyermeknek, hogy ha akar, úszhat,
ha akar, atletizálhat, lovagolhat, és sorolhatná. Nem biztos, hogy akkor el akarja vinni a
szülő a gyermekét Miskolcra úszni, akkor nyílván itt fogja úszásra vinni, és nem biztos,
hogy az a család akkor majd annyira el akar menni Edelényből, mert ez is benne van. A
munkahelyekről szólva, ha hiszik, ha nem most érkezett el annak a lehetősége, hogy
ebben a városban létesüljön ipari park. Eddig erre esélyük nem volt, azért, mert amikor
lett volna ipari parkra lehetőség, akkor a politikai széljárás éppen nem olyan volt. Ez
volt az egyik oka. A másik oka pedig az volt, hogy ahol létesültek ipari parkok Borsod
megyében, ez mind a miskolci agglomerációban létesültek. Lásd Felsőzsolca, stb.,
illetve a már addig is „túlfejlett” iparvárosokban, Kazincbarcikán, Tiszaújvárosban.
Tehát nekik esélyük nem volt, hogy ipari parkot létesítsenek. Most jött el a lehetősége,
amivel élni is fognak, és amit meg is fognak valósítani, és ezáltal az a társadalmi
folyamat, amiről beszélt az előbb, aminek alapeleme a munkahely, az most már
kézzelfogható közelségbe kerül. Ezt az ipari parkot meg fogják tölteni, már most is elég
komoly igény van rá a vállalkozások részéről, és nem csak jelenlegi edelényi
vállalkozások részéről, hiszen nyilván a cél az, hogy idegen vállalkozások települjenek
be a városba. Ha ez is meglesz, és megvalósítják azokat az elképzeléseiket, amik
szintén előttük állnak, amiben rengeteg összetevő van a szociális város-rehabilitációtól
kezdve, ahol megpróbálnak majd olyan módon is segíteni a város lakosságának egy
részén, hogy ne azok között az áldatlan állapotok között kelljen élniük, mint amiben
most élnek pl. a Móra Ferenc úti telep környékén. Ezen is megpróbálnak majd segíteni
és orvosolni ezt a problémát. Visszakanyarodva a szociális támogatások területéhez,
látszik az ügyiratszámból, hogy úgy az Igazgatási és Szociális Osztály munkatársai, mint
a Humánpolitikai Bizottság tagjai erejükön felül teljesítettek tavaly, hihetetlen munkát
végeztek. Higgyék el, hogy a támogatás az önkormányzat részéről olyan helyekre
mentek, ahol megérdemelték azok a családok, hogy támogassák őket. Nem mondja azt,
hogy soha nem ment máshová, ami ekkora ügyiratszámnál lehetetlen. Tehát, azok a
családok, akik úgy élnek, azok nem kapnak támogatást, menjenek el innen, ez a cél és
vegyék észre magukat, hogy nincs helyük. Akkor van helyük ebben a városban, ha
valamit ők is hozzátesznek a közösséghez. Dióhéjban foglalta össze az elmúlt évtizedek
és az előttük álló folyamatokat, de kb. lehet érzékelni, hogy miről is van itt szó.
Végezetül megköszöni a bizottságnak és az osztály munkatársainak a tavaly elvégzett
megfeszített munkáját.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott
2015. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2015. évi
bizottsági és polgármesteri döntésekről szóló beszámolót
és a következő döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2015. évi
bizottsági
és
polgármesteri
döntésekről
szóló
beszámolót és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

4./Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

szóló 1/2015.(II.13.)

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 16./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta
alábbi rendeletét:

56

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2016.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2015. (II.13.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli
el:
1.§ Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
a)
b)
c)
d)
e)

1.466.130

eFt költségvetési bevétellel
eFt költségvetési kiadással

1.688.857
222.727
244.741
22.014

eFt költségvetési hiánnyal
eFt finanszírozási bevétellel
eFt finanszírozási kiadással

állapítja meg.”
2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 23.447 eFt általános, és 41.744 eFt
fejlesztési
céltartalékot állapít meg.
3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
15.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. február 11.
napján.
Vártás József

jegyző
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1. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
1. me lléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendele the z
3/1 oldal
ezer Ft-ban

Ede lény Város Ö nkormányz at 2015. é vi költsé gveté séne k mérle ge
B EV ÉTEL EK
Ö nkorm.
Cím

Intéz mé nyek

2015. össze se n

Köz ép távú tervez és

Be vé teli jogcímek
17/2015.
(XI.26.)

1.

Ö nk. Hivatal

I. Működési c. tám. államh.-on belülről

809 835

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

824 256

2/2016.
(II.11.)

11 676

17/2015.
(XI.26.)

11 676

13 881

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

15 276

835 392

2/2016.
(II.11.)

2016.

2017.

2018.

851 208

868 232

876 744

897 786

1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

245 915

245 915

0

0

0

0

245 915

245 915

250 833

253 292

259 371

1.2

T elepülési önk. egyes köznev. feladatainak tám.

99 625

103 113

0

0

0

0

99 625

103 113

105 175

106 206

108 755

1.3.1

T elep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.

270 852

274 884

0

0

0

0

270 852

274 884

280 382

283 131

289 926

1.3.2

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

36 418

36 610

0

0

0

0

36 418

36 610

37 342

37 708

38 613

1.4

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

12 535

12 535

0

0

0

0

12 535

12 535

12 786

12 911

13 221

1.5

Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.

42 316

43 508

0

0

0

0

42 316

43 508

44 378

44 813

45 889

1.6
2.

Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.
II. Köz hatalmi bevéte lek

102 174

107 691

11 676

11 676

13 881

15 276

127 731

134 643

137 336

138 682

142 011

139 364

177 162

0

0

0

0

139 364

177 162

180 705

182 477

186 856

2.1

Iparűzési adó

114 534

149 634

0

0

0

0

114 534

149 634

152 627

154 123

157 822

2.2

Gépjárműadó

20 700

21 611

0

0

0

0

20 700

21 611

22 043

22 259

22 794

2.3

T alajterhelési díj

2 800

3 714

0

0

0

0

2 800

3 714

3 788

3 825

3 917

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

1 330

2 203

0

0

0

0

1 330

2 203

2 247

2 269

2 324

44 414

44 414

1 579

1 944

87 868

87 975

133 861

134 333

137 020

138 363

141 684

100

100

0

0

0

0

100

100

102

103

105

3.

III. Működési be vé tele k

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

6 600

6 600

250

360

15 885

61 150

22 735

68 110

69 472

70 153

71 837

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 900

5 900

368

623

100

122

6 368

6 645

6 778

6 844

7 009

3.4

T ulajdonosi bevételek

21 525

21 525

0

0

0

0

21 525

21 525

21 956

22 171

22 703

3.5

Ellátási díjak

0

0

0

0

53 900

7 545

53 900

7 545

7 696

7 771

7 958

3.6

Kiszámlázott ÁFA

8 539

8 539

99

99

17 983

17 983

26 621

26 621

27 153

27 420

28 078

3.7

ÁFA visszatérítése

0

0

62

62

0

0

62

62

63

64

65

3.8

Kamatbevételek

250

250

0

0

0

0

250

250

255

258

264

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.10

Egyéb működési bevételek

1 500

1 500

800

800

0

1 175

2 300

3 475

3 545

3 579

3 665

59

3/2 oldal

Ö nkorm.
Cím

IV. Fe lhalmozási be véte lek

4.1

Ingatlanok értékesítése

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4.3
Kiszámlázott ÁFA
4.4
ÁFA visszatérítése
4.5
Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről
5. V. Átvett pénze szközök
5.1

Működési célú átvett pénzeszközök

5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6.
6.1

VI. Finansz íroz ási bevéte lek
Működési célú pénzügyi műveletek

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.1.4
6.2

Intéz mé nyek

2015. össze se n

Köz ép távú tervez és

Be vé teli jogcímek
17/2015.
(XI.26.)

4.

Ö nk. Hivatal

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

2016.

2017.

2018.

275 295

283 361

0

0

0

0

275 295

283 361

289 028

291 862

298 867

10 210

11 572

0

0

0

0

10 210

11 572

11 803

11 919

12 205

265 085
62 040

271 789
20 066

0
0

0
0

0
0

0
0

265 085
62 040

271 789
20 066

277 225
20 467

279 943
20 668

286 661
21 164

61 639

19 493

0

0

0

0

61 639

19 493

19 883

20 078

20 560

401

573

0

0

0

0

401

573

584

590

604

1 330 948 1 349 259

13 255

13 620

101 749

251 984

242 825

578

578

1 338

103 251 1 445 952 1 466 130 1 495 453 1 510 114 1 546 357
1 338

253 900

244 741

249 636

252 083

258 133

98 454

98 454

578

578

1 338

1 338

100 370

100 370

102 377

103 381

105 862

98 454

98 454

578

578

1 338

1 338

100 370

100 370

102 377

103 381

105 862

153 530

144 371

0

0

0

0

153 530

144 371

147 258

148 702

152 271

27 034

17 875

0

0

0

0

27 034

17 875

18 233

18 411

18 853

126 496

126 496

0

0

0

0

126 496

126 496

129 026

130 291

133 418

1 582 932 1 592 084

13 833

14 198

103 087

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
Felhalm ozási célú pénzügyi m űveletek

6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.2.2

Maradvány igénybevétele

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.2.4

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
BEVÉTELEK Ö SSZESEN

60

104 589 1 699 852 1 710 871 1 745 088 1 762 197 1 804 490

3/3 oldal

Ede lény Város Ö nkormányz at 2015. é vi költsé gveté séne k mérle ge
KIADÁS O K
Ö nkorm.
Cím

17/2015.
(XI.26.)
7.
7.1

I. Működési költsé gveté s kiadásai
Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó

7.3

Dologi kiadások

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.5

Egyéb működési célú kiadások

7.5.1

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre

7.5.2

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre

7.5.3

T artalékok

8.

Ö nk. Hivatal

Intéz mé nyek

2015. össze se n

Köz ép távú tervez és

Kiadási jogcíme k

II. Fe lhalmozási költsé gve tés kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3 Egyéb felhalm ozási célú kiadások

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

2016.

2017.

2018.

543 542

563 238

266 996

267 347

394 930

398 651 1 205 468 1 229 236 1 253 821 1 266 113 1 296 500

58 645

60 329

144 048

144 214

186 030

187 509

388 723

392 052

399 893

403 814

413 505

13 023

13 150

40 853

40 898

52 168

52 487

106 044

106 535

108 666

109 731

112 365

187 062

194 943

37 867

37 867

156 566

158 489

381 495

391 299

399 125

403 038

412 711

52 929

62 145

44 118

44 258

0

0

97 047

106 403

108 531

109 595

112 225

231 883

232 671

110

110

166

166

232 159

232 947

237 606

239 935

245 694

164 997

167 964

110

110

166

166

165 273

168 240

171 605

173 287

177 446

41 260

41 260

0

0

0

0

41 260

41 260

42 085

42 498

43 518

25 626

23 447

0

0

0

0

25 626

23 447

23 916

24 150

24 730

464 201

454 345

2 703

2 703

2 573

2 573

469 477

459 621

468 813

473 410

484 771

372 075

366 255

2 703

2 703

2 573

2 573

377 351

371 531

378 962

382 677

391 861

30 725

30 375

0

0

0

0

30 725

30 375

30 983

31 286

32 037

61 401

57 715

0

0

0

0

61 401

57 715

58 869

59 446

60 873

8.3.1

Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre

11 222

14 121

0

0

0

0

11 222

14 121

14 403

14 545

14 894

8.3.2

Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre

1 850

1 850

0

0

0

0

1 850

1 850

1 887

1 906

1 951

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

48 329

41 744

0

0

0

0

48 329

41 744

42 579

42 996

44 028

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése
1 007 743 1 017 583

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
9.

III. Finansz íroz ási kiadások

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1.3

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

9.1.4 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.
9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.2.3

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.
KIADÁSO K Ö SSZESEN
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

269 699

270 050

397 503

24 907

22 014

0

0

0

0

24 907

22 014

22 454

22 674

23 219

22 014

22 014

0

0

0

0

22 014

22 014

22 454

22 674

23 219

22 014

22 014

0

0

0

0

22 014

22 014

22 454

22 674

23 219

2 893

0

0

0

0

0

2 893

0

8 682

6 509

3 465

2 893

0

0

0

0

0

2 893

0

8 682

6 509

3 465

1 032 650 1 039 597

269 699

270 050

397 503

1

1

14

18

18

61

401 224 1 674 945 1 688 857 1 722 634 1 739 523 1 781 271

401 224 1 699 852 1 710 871 1 745 088 1 762 197 1 804 490
14

33

33

2. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

2. me lléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendele the z

Edelé ny Város Ö nkormányzatának 2015. é vi működési célú be véte leine k é s kiadásainak mérlege
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
Be véte li jogcíme k
1.

KIADÁS
2015. é vi e lőirányz at
17/2015. (XI.26.) 2/2016. (II.11.)

Költsé gve tési bevéte lek össze sen

1 148 731

2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.
Közhatalmi bevételek
4.
Működési bevételek
5.
Működési célú átvett pénzeszközök
6.
8.
9.
Finansz íroz ási célú pé nz ügyi művele tek össze se n
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
11. Maradvány igénybevétele
12. Központi, irányító szervi támogatás
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.
MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

835
139
112
61

392
364
336
639

100 370
100 370

1 249 101

2015. é vi előirányzat
17/2015. (XI.26.) 2/2016. (II.11.)

Kiadási jogcímek

1 160 671 Költségveté si kiadások össz esen
851
177
112
19

208
162
808
493

1 205 468

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások

100 370 Finanszírozási cé lú pénzügyi műve lete k össz ese n
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
100 370 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
1 261 041 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

388
106
381
97
232

723
044
495
047
159

1 229 236
392
106
391
106
232

052
535
299
403
947

22 014

22 014

22 014

22 014

1 227 482

1 251 250

3. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

3. me lléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendele the z

Edelé ny Város Ö nkormányzatának 2015. é vi felhalmozási célú be vé tele ine k é s kiadásainak mé rlege
Be véte li jogcíme k
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2015. é vi e lőirányz at
17/2015. (XI.26.) 2/2016. (II.11.)

Kiadási jogcímek

Költsé gve tési bevéte lek össze sen
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
Kiszámlázott ÁFA
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

297 221
10 210
21 525

Finansz íroz ási célú pé nz ügyi művele tek össze se n
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás

153 530
27 034
126 496

144 371 Finanszírozási cé lú pénzügyi műve lete k össz ese n
17 875 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
126 496 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

450 751

449 830 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.
FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

265 085
401

305 459 Költségveté si kiadások össz esen
11 572 Beruházások
21 525 Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
271 789
573

62

2015. é vi előirányzat
17/2015. (XI.26.) 2/2016. (II.11.)
469
377
30
61

477
351
725
401

459
371
30
57

621
531
375
715

2 893
2 893

0
0

472 370

459 621

4. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
4. me llékle t az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendele the z
3/1 oldal

Ede lény Város Ö nkormányz at intéz mé nye ine k 2015. évi költségve tésé nek mé rlege

ezer Ft-ban

B EV ÉTEL EK
Ö nkorm. Hivatal
Cím

1.1
2.

Edelé nyi Mátyás
Ó voda é s Bölcsőde

Edelé nyi Műve lődési
Köz pont é s Könyvtár
össz esen

17/2015.
(XI.26.)

17/2015.
(XI.26.)

17/2015.
(XI.26.)

Be véte li jogcíme k
17/2015.
(XI.26.)

1.

Edelé nyi Műve lődési
Köz pont é s Könyvtár

2/2016.
(II.11.)

I.Működé si célú támog.államh.-on belülről

11 676

11 676

Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről

11 676

11 676

1 579

1 944

II.Működé si bevéte lek

2/2016.
(II.11.)

10 601

2/2016.
(II.11.)

Inté zményi bevé tele k
össze se n

2/2016.
(II.11.)

13 881

17/2015.
(XI.26.)

15 276

2/2016.
(II.11.)

11 627

3 280

3 649

25 557

26 952

10 601

11 627

3 280

3 649

13 881

15 276

25 557

26 952

87 868

87 868

0

107

87 868

87 975

89 447

89 919

2.1

Készletértékesítés ellenértéke

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

250

360

15 885

61 150

0

0

15 885

61 150

16 135

61 510

2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

368

623

100

100

0

22

100

122

468

745

2.4

T ulajdonosi bevételek

2.5

Ellátási díjak

0

0

53 900

7 545

0

0

53 900

7 545

53 900

7 545

2.6

Kiszámlázott ÁFA

99

99

17 983

17 983

0

0

17 983

17 983

18 082

18 082

2.7

ÁFA visszatérítése

62

62

0

0

0

0

0

0

62

62

2.8

Kamatbevételek

2.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
800

800

0

1 090

0

85

0

1 175

800

1 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 255

13 620

98 469

99 495

3 280

3 756

101 749

103 251

115 004

116 871

2.10
3.

Egyéb működési bevételek
III.Felhalmoz ási be vé tele k

3.1

Ingatlanok értékesítése

3.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

3.3

Kiszámlázott ÁFA

3.4

ÁFA visszatérítése

3.5

Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről

4.

IV. Átve tt pénze sz közök

4.1

Működési célú átvett pénzeszközök

4.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Inté zmény költsé gveté si be véte lei össz ese n
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3/2 oldal

Ö nkorm. Hivatal
Cím

Edelé nyi Műve lődési
Köz pont é s Könyvtár

Edelé nyi Mátyás
Ó voda é s Bölcsőde

Edelé nyi Műve lődési
Köz pont é s Könyvtár
össz esen

17/2015.
(XI.26.)

17/2015.
(XI.26.)

17/2015.
(XI.26.)

Be véte li jogcíme k
17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

2/2016.
(II.11.)

2/2016.
(II.11.)

Inté zményi bevé tele k
össze se n

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

5.

V. Finanszírozási be véte lek

578

578

1 162

1 162

176

176

1 338

1 338

1 916

1 916

5.1

Működési célú pénzügyi műveletek

578

578

1 162

1 162

176

176

1 338

1 338

1 916

1 916

578

578

1 162

1 162

176

176

1 338

1 338

1 916

1 916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 833

14 198

99 631

100 657

3 456

3 932

103 087

104 589

116 920

118 787

Ö nkormányz ati támogatás

255 866

255 852

156 926

158 871

137 490

137 764

294 416

296 635

550 282

552 487

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

269 699

270 050

256 557

259 528

140 946

141 696

397 503

401 224

667 202

671 274

5.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.1.2

Maradvány igénybevétele

5.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

5.1.4
5.2

Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

5.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.2.2

Maradvány igénybevétele

5.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

5.2.4

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
Inté zmény költsé gveté si be v. mindössz ese n

6.
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3/3 oldal
Ede lény Város Ö nkormányz at intéz mé nye ine k 2015. évi költségve tésé nek mé rlege
KIA D ÁS O K
Ö nkorm. Hivatal
Cím

Kiadási jogcímek
17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

Edelé nyi Műve lődési
Köz pont é s Könyvtár

Edelé nyi Mátyás
Ó voda é s Bölcsőde

Edelé nyi Műve lődési
Köz pont é s Könyvtár
össz esen

Intéz mé nyi kiadások
össze se n

17/2015.
(XI.26.)

17/2015.
(XI.26.)

17/2015.
(XI.26.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

2/2016.
(II.11.)

I. Működési költségveté s kiadásai

266 996

267 347

254 746

1.1.

Személyi juttatások

144 048

144 214

90 838

91 663

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

40 853

40 898

24 993

25 216

1.3.

Dologi kiadások

37 867

37 867

138 915

140 838

17 651

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

44 118

44 258

0

0

0

0

1.5.

Egyéb m űködési célú kiadások

110

110

0

0

166

166

110

110

0

0

166

166

2 703

2 703

1 811

1 811

762

2 703

2 703

1 811

1 811

762

0

0

0

0

269 699

270 050

256 557

259 528

1.

1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre

257 717

140 184

2/2016.
(II.11.)

2/2016.
(II.11.)

140 934

394 930

398 651

661 926

665 998

95 192

95 846

186 030

187 509

330 078

331 723

27 175

27 271

52 168

52 487

93 021

93 385

17 651

156 566

158 489

194 433

196 356

0

0

44 118

44 258

166

166

276

276

166

166

276

276

762

2 573

2 573

5 276

5 276

762

2 573

2 573

5 276

5 276

0

0

0

0

0

0

140 946

141 696

397 503

401 224

667 202

671 274

1.5.2. Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre
1.5.3. T artalékok
II. Fe lhalmozási költsé gveté s kiadásai
2.
2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.4.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.1. Egyéb felhalmozási célú támog.államháztartáson belülre
2.4.2. Egyéb felhalmozási célú támog.államháztartáson kívülre
2.4.3. Fejlesztési céltartalék
2.4.4. Felhalmozási célú ÁFA befizetése
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
4.
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5. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Összesen

Engedélyezett létszám (fő)
17/2015. (XI.26.)

2/2016. (II.11.)

42
2
2
42
33
121

42
2
2
42
36
124

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma
Engedélyezett létszám (fő)
Költségvetési szerv

4 órás
17/2015. (XI.26.)

Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Művelődési Központ és Könyvtár
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Összesen

6 órás

2/2016. (II.11.)

2

2

2

2
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17/2015. (XI.26.)

0

8 órás

2/2016. (II.11.)

0

17/2015. (XI.26.)

2/2016. (II.11.)

1

1

16
11
3
31

16
11
3
31

6. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Beruház ási fe ladat

17/2015. (XI.26.)

2/2016. (II.11.)

Önkormányzat
1.
Családsegítő felújítása pályázat
2.
Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli
3.
Orvosi rendelő felújítása pályázat
4.
Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli
5.
Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat(Borsodi Isk.)
6.
Napelemes rendszer telepít. Edelény településen pály.(B. Isk. )pr-en kív.
7.
Polc rendszer irattár
8.
Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv
9.
77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása

27 235
1 442
6 006
426
16 267
4 002
1 400
500
0

27 235
1 442
6 006
426
16 267
4 002
1 400
500
0

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2 700
500
0
1 200
500
0
9 670
0
82 100
25 000
5 778
280
15 335

2 700
500
0
1 200
500
0
9 970
0
72 973
25 000
5 778
280
15 761

711
1 930
2 220
303
3 680

711
1 930
2 481
303
3 680

112 455

116 763

6 733

6 933

1 000
30 988
7 500
464
1 500
300

762
30 988
7 500
464
1 500
300

1 200
1 271
65
167

1 200
1 271
65
167

1 000
100
100
335
276

1 000
100
100
335
276

191
250
321
375 401

191
250
321
371 531

Finkei buszmegállók építése, kialakítása
Finkei temető, ravatalozó betonozása
Művelődési Központ statikai tervezése
Informatikai eszközök beszerzése
Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház)
Alugyár buszmegállók kialakítása
Kerítés építés sportpálya és iskolák tervezési költséggel együtt
Mikrobusz beszerzés
Két csoportszobás óvodai feladat- ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen
Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat
Damak 075/4 hrsz. Ingatlan vásárlás
Illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében konténerek vásárlása
Nagy-Császta szőlőhegyre vezető út telekhatár rendezése és aszfaltozása
T elepülésrendezési terv módosításának előkészítéséhez telekalakítás elvégzése,
23.
Apartmanház bővítésének építési engedélyezési eljárása
24.
Sporttelepen öntözési célú fúrt kút gépészeti kialakítása
25.
T anuszoda villamos energia biztosításának előkészítése
26.
Az Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat hiánypótlási munkái
27.
Díszkivilágítási elemek beszerzése pályázat
Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak
28.
Szociális Otthonában pályázat
Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak
29.
Szociális Otthonában pályázat projekten kívüli
Konyha felújítás építési engedélyezési eljáráshoz szükséges tervdokumentáció
30.
elkészítése és engedélyezési eljárás lefolytatása
31.
MLSZ élőfüves futballpálya építés
32.
Gépjármű beszerzés
33.
Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítése
34.
KBT F Kft.alapításához törzstőke
35.
Robogó beszerzés Kistérség részére
Közös Hivatal
1.
Informatikai eszközök beszerzése
2.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
3.
Építőipari költségvetés készítő program
4.
Mágneskártyás beléptető rendszer kiépítéséhez acéltokos ajtó beszerzése
Művelődési Központ és Könyvtár
1.
Konyhai billenő serpenyő
2.
Nyomtató beszerzés
3.
Fűnyíró beszerzés
4.
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzett eszközök
5.
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében beszerzett eszközök
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
1.
Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés
2.
Informatikai eszközök beszerzése
3.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
Beruházási kiadások összesen

7. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Felújítási feladat
1. Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása
2. Hősök tere 2. bérlemény fűtéskorszerűsítés
3. Hősök terén lévő szobor felújítása
4. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás
5. Belterületi utak (Bólyai János és Semmelweis út) felújítása
6. Műfüves pálya granulátummal történő feltöltése

17/2015. (XI.26.)

Felújítások összesen

2/2016. (II.11.)

500
1 900
500
21 525
5 000
1 300

150
1 900
500
21 525
5 000
1 300

30 725

30 375

8. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
17/2015. (XI.26.)

Megnevezés
1. Ingatlanok vásárlása (875/1;77)

2/2016. (II.11.)

7 795

7 795

401

401

28 412

30 748

4. Gépjárműbeszerzés elkülönített fedezete

0

0

5. Szociális Szolgáltató Központ bővítése pályázat elkülönített önereje

0

0

6. Fejlesztésekre (Mátyás Óvoda, utak, Sporttelep) elkülönített önerő

7 725

0

7. Konyha felújítás pályázat elkülönített önereje

1 196

0

2 800
48 329

2 800
41 744

2. Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.-vel történő elszámolás
3. Fejlesztési céltartalék képzés

8. Vis maior pályázat önereje
Összesen

9. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban
17/2015. (XI.26.)

Megnevezés
1. EVSE támogatás

1 540

2. Tomor-Lak Sportegyesület támogatása

2/2016. (II.11.)

1 540

8 500

8 500

20 000

20 000

100

100

10 000

10 000

6. Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása
7. Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása

100
150

100
150

8. Császta Néptánc Egyesület támogatása

300

300

9. Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület közfoglalkoztatási önerő támogatása

300

300

20

20

100

100

150
41 260

150
41 260

3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség
4. Bursa támogatás
5. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott tám.

10. Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása
11. Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok
12. Nyugdíjas tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása
Összesen

68

10. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
ezer Ft-ban
S orszám

17/2015. (XI.26.)

Bevételi jogcímek

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok, birságok

4.

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

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

S aját bevételek összesen

2/2016. (II.11.)

114 534

149 634

21 525

21 525

4 130

5 917

10 210

11 572

150 399

188 648

11. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei
ezer Ft-ban
S orszám

17/2015. (XI.26.)

Megnevezés

2/2016. (II.11.)

1.

Fejlesztési hitel (10.000 eFt)

1 739

0

2.

Fejlesztési hitel pályázati önerőkhöz

1 154

0

2 893

0

Összes kötelezettség
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12. melléklet a 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
4/1

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti S zolgálat épületének
rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007
2015. előtti
kifizetés és forrása
14 130
2 488
47 276

2015. utáni
2015.
tervezett kifizetés
-14 130
2 221
42 208

0

Összesen
0
4 709
89 484

63 894

30 299

1 497
4 997
57 400
40 854

373
853
29 073
27 235

1 870
5 850
86 473
68 089

16 546

1 838

18 384

63 894

30 299

0

94 193

94 193

Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051
2015. előtti
kifizetés és forrása

2015. utáni
tervezett kifizetés

2015.

47 567

7 688

47 567

7 688

1 759
45 808
36 069
9 739

1 682
4 531
3 568
963

47 567

1 475
7 688

70

Összesen

55 255

0

55 255

3 441
50 339
39 637
10 702

0

1 475
55 255

4/2
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése
ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003
2015. előtti
kifizetés és forrása
30 399
88 849
640 236

759 484

2015. utáni
2015.
tervezett kifizetés
-6 265
940
5 325

0

0

91 068
668 416
525 845
12 237
130 334
759 484

0

0

17 660

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

17 660

71

17 660

759 484

Összesen

17 660

0

1 393
16 267
12 809
3 458

0

759 484

91 068
668 416
525 845
12 237
130 334

Napelemes rendszer telepítése Edelény településen
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189
2015. előtti
2015. utáni
kifizetés és forrása
2015.
tervezett kifizetés

0

Összesen
24 134
89 789
645 561

17 660

1 393
16 267
12 809
3 458

0

17 660

4/3
EU-s projekt neve, azonosítója:
Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen

Interaktív könyvtárral a jövőért
2015. előtti
kifizetés és forrása

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084
2015. utáni
kifizetés

2015.

Összesen

38 582

38 582

38 582

0

0

13 201
22 267
580
457
123

38 582

13 201
22 267
580
457
123

2 534
38 582

0

0

2 534
38 582

Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva Időskorúak S zociális Otthonában
KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140
2015. előtti
kifizetés és forrása

2015.

2015. utáni
tervezett kifizetés

125 156

0

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

125 156

125 156

0

8 393
116 763
91 939
24 824

0

72

125 156

Összesen

125 156

8 393
116 763
91 939
24 824

0

125 156

4/4
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen

Területi együttműködést elősegítő programok az Edelényi járásban
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0025
2015. előtti
kifizetés és forrása

2015. utáni
tervezett kifizetés

33 942

0

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

Források összesen
Kiadás összesen

2015.

33 942

Összesen

33 942

0

7 967
25 975

33 942

7 967
25 975

0

33 942

0

33 942

909 527
909 527

214 745
214 745

0
0

1 124 272
1 124 272
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13. mellék let a 2/2016. (II.11.) önk ormányzati rendelethez
19. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól
3/1 oldal
BEVÉTELEK

ezer Ft-ban
Kötele ző feladat

Cím

17/2015.
(XI.26.)
1.
1.1
1.2

I. Működési c. támog. államház tartáson belülről
Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.
T elepülési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.

Államigaz gatási fe ladat

Ö ssz es bevé tel

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

823 716

839 532

0

0

11 676

11 676

835 392

851 208

245 915

245 915

0

0

0

0

245 915

245 915

99 625

103 113

0

0

0

0

99 625

103 113

270 852

274 884

0

0

0

0

270 852

274 884

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

36 418

36 610

0

0

0

0

36 418

36 610

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

12 535

12 535

0

0

0

0

12 535

12 535

1.3.1

T elepülési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.

1.3.2
1.4

Ö nként vállalt feladat

Bevé teli jogcímek

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.

42 316

43 508

0

0

0

0

42 316

43 508

1.6

Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.

116 055

122 967

0

0

11 676

11 676

127 731

134 643

2.

139 364

177 162

0

0

0

0

139 364

177 162

2.1

Iparűzési adó

114 534

149 634

0

0

0

0

114 534

149 634

2.2

Gépjárműadó

20 700

21 611

0

0

0

0

20 700

21 611

2.3

T alajterhelési díj

2 800

3 714

0

0

0

0

2 800

3 714

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

1 330

2 203

0

0

0

0

1 330

2 203

130 032

130 139

2 250

2 250

1 579

1 944

133 861

134 333

100

100

0

0

0

0

100

100

20 635

65 900

1 850

1 850

250

360

22 735

68 110

3.

II. Köz hatalmi be vé tele k

III. Működési bevéte lek

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 000

6 022

0

0

368

623

6 368

6 645

3.4

T ulajdonosi bevételek

21 525

21 525

0

0

0

0

21 525

21 525

3.5

Ellátási díjak

53 900

7 545

0

0

0

0

53 900

7 545

3.6

Kiszámlázott ÁFA

26 122

26 122

400

400

99

99

26 621

26 621

3.7

ÁFA visszatérítése

0

0

0

0

62

62

62

62

3.8

Kamatbevételek

250

250

0

0

0

0

250

250

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

3.10

Egyéb működési bevételek

1 500

2 675

0

0

800

800

2 300

3 475
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3/2 oldal

Kötele ző feladat
Cím

17/2015.
(XI.26.)
4.

Ö nként vállalt feladat

Államigaz gatási fe ladat

Ö ssz es bevé tel

Bevé teli jogcímek

IV. Fe lhalmoz ási bevé tele k

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

275 295

283 361

0

0

0

0

275 295

283 361

10 210

11 572

0

0

0

0

10 210

11 572

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott ÁFA

0

0

0

0

0

0

0

0

4.4

ÁFA visszatérítése

0

0

0

0

0

0

0

0

4.5

Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről

265 085

271 789

0

0

0

0

265 085

271 789

62 040

20 066

0

0

0

0

62 040

20 066

61 639

19 493

0

0

0

0

61 639

19 493

401

573

0

0

0

0

401

573

1 430 447

1 450 260

2 250

2 250

13 255

13 620

1 445 952

1 466 130

253 322

244 163

0

0

578

578

253 900

244 741

99 792

99 792

0

0

578

578

100 370

100 370

4.1

Ingatlanok értékesítése

4.2
4.3

5.

V. Átve tt pénz esz köz ök

5.1

Működési célú átvett pénzeszközök

5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6.
6.1

VI. Finanszírozási be vé tele k
Működési célú pénzügyi m űveletek

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6.1.3
6.1.4
6.2

0

0

0

0

0

0

0

0

99 792

99 792

0

0

578

578

100 370

100 370

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

153 530

144 371

0

0

0

0

153 530

144 371

27 034

17 875

0

0

0

0

27 034

17 875

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.2.2

Maradvány igénybevétele

126 496

126 496

0

0

0

0

126 496

126 496

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2.4

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

1 683 769

1 694 423

2 250

2 250

13 833

14 198

1 699 852

1 710 871

BEVÉTELEK Ö SSZESEN
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3/3 oldal
KIADÁS OK
Kötele ző feladat
Cím

17/2015.
(XI.26.)
7.

Ö nként vállalt feladat

Államigaz gatási fe ladat

Ö ssze s kiadás

Kiadási jogcíme k

I. Működési költségve tés kiadásai

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

17/2015.
(XI.26.)

2/2016.
(II.11.)

932 542

953 739

8 150

8 150

266 996

267 347

1 207 688

1 229 236

241 183

244 346

3 492

3 492

144 048

144 214

388 723

392 052

64 248

64 694

943

943

40 853

40 898

106 044

106 535

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

7.3

Dologi kiadások

339 913

349 717

3 715

3 715

37 867

37 867

381 495

391 299

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 929

62 145

0

0

44 118

44 258

97 047

106 403

Egyéb működési célú kiadások

232 049

232 837

0

0

110

110

232 159

232 947

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre

165 163

168 130

0

0

110

110

165 273

168 240

7.5
7.5.1
7.5.2

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre

41 260

41 260

0

0

0

0

41 260

41 260

7.5.3

T artalékok

25 626

23 447

0

0

0

0

25 626

23 447

8.

II. Fe lhalmoz ási költségveté s kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3

Egyéb felhalmozási kiadások

464 554

456 918

0

0

2 703

2 703

467 257

459 621

374 648

368 828

0

0

2 703

2 703

377 351

371 531

30 725

30 375

0

0

0

0

30 725

30 375

61 401

57 715

0

0

0

0

61 401

57 715

8.3.1

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre

11 222

14 121

0

0

0

0

11 222

14 121

8.3.2

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre

1 850

1 850

0

0

0

0

1 850

1 850

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

48 329

41 744

0

0

0

0

48 329

41 744

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése

0

0

0

0

0

0

0

0
1 688 857

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
9.
9.1

1 397 096

1 410 657

8 150

8 150

269 699

270 050

1 674 945

III. Finanszírozási kiadások

24 907

22 014

0

0

0

0

24 907

22 014

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

22 014

22 014

0

0

0

0

22 014

22 014
0

9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

9.1.3

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

22 014

22 014

0

0

0

0

22 014

22 014

2 893

0

0

0

0

0

2 893

0

2 893

0

0

0

0

0

2 893

0

9.1.4
9.2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

0

0

0

0

9.2.3

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

1 422 003

1 432 671

8 150

8 150

269 699

270 050

1 699 852

1 710 871

KIADÁSO K Ö SSZESEN

76

5./Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 17./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester –
mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeinek
megállapításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény Város Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §
alapján - a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét a
határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint
jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2016. december 31.
Felelős: polgármester
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1. melléklet a 15/2016.(II.11.) határozathoz
KIMUTATÁS
a saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
ezer Ft
MEGNEVEZÉS

1

Saját be vé te l és adósságot keletke ztető
Sorsz á ügyle tből eredő fiz etési köte le ze ttség össz e ge i
m
2016.
2017.
2018.
2019.
2

3

4

5

6

Ö SSZESEN
7=(3+4+5+6)
7

Helyi adók

1

125 000

127 500

128 750

131 840

513 090

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

28 371

28 938

29 222

29 923

116 454

Díjak, pótlékok, bírságok
T árgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel

3

4 300

4 386

4 429

4 535

17 650

4

32 350

20 540

10 769

10 890

74 549

Részvények, részesedések értékesítése

5

0

Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó
bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

0

Saját bevé te le k (01+… .+07)

8

190 021

181 364

173 170

177 188

721 743

Saját bevé te le k (08. sor) 50%-a

9

95 011

90 682

86 585

88 594

360 872

Előző év(ek)ben ke letkez e tt tárgyéve t
te rhe lő fiz e té si köte le z ettsé g (11+…..+19)

10

7 181

6 572

1 692

1 654

17 099

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

6 809

6 393

1 601

1 601

16 404

Kamatkiadások

13

372

179

91

53

695

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14

0

Adott váltó

15

0

Pénzügyi lízing

16

0

Halasztott fizetés
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Tárgyé vben keletke ze tt illetve ke letkez ő,
tárgyé vet te rhe lő fiz e té si köte le ze ttsé g
(21+…..+29)

17

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

22

8 604

17 208

14 188

12 000

52 000

Kamatkiadások

23

3 447

8 221

8 426

8 400

28 494

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

24

0

Adott váltó

25

0

Pénzügyi lízing

26

0

Halasztott fizetés, részletfizetés
Szerződésben kikötött visszavásárlási
kötelezettség

27

0

18
19

0

20

12 051

25 429

22 614

20 400

80 494
0

28

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési
kötelezettség

29

0

Fiz etési kötelez e ttség össz e sen (10+20)

30

19 232

32 001

24 306

22 054

97 593

Fiz etési kötelez e ttségge l csökke ntett saját
be vé te l (09-30)

31

75 779

58 681

62 279

66 540

263 279
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6./Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 18./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: Egy új költségvetésnél mindig megnézi, hogy mennyi a
hiány, kezelhető-e és hogyan. Ebben a költségvetési tervezetben úgy látja, hogy
kezelhető mértékben van tartva. Az, hogy ne legyen hiány, a tervezésnél kell
beszámolni, de valójában tudják, hogy azért ez így nem fedezhető le. A másik, amit
mindig megnéz a költségvetésnél, hogy milyen fejlesztési elképzelések vannak
benne. Kétségtelenül szerény a fejlesztés, de ezek mind reálisak, tehát
végrehajthatók, megvalósíthatók, vagy folyamatban lévő fejlesztésekkel számolnak a
2016. évi költség-vetési rendeletben. A rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja.
Polgármester úgy véli, hogy a Pénzügyi Osztály kiváló munkát végzett a
polgármester és a jegyző irányításával. Annyit szeretne csak elmondani az előttük
álló év költségvetéséről, hogy egy picit nehezebb évük lesz, mint a tavalyi volt. Amit
problémának lát pillanatnyilag az, hogy a szociális ellátásra fordítható keret
egyharmaddal csökkentették központilag a tavalyi évhez képest, vagyis 900 millió
forintról 60 millió forintra csökkent. Ez egy picit elgondolkodtató az évre
vonatkozóan, hogy hogyan, miként próbáljanak 30 millió forinttal kevesebből
gazdálkodni akkor, amikor a lakosság jelentős része elég nehéz körülmények között
él, de megpróbálják a lehető legjobban felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat.
Ezek után a rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta
alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2016.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és
annak bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az
önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által
támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által alapított,
vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok költségvetési
kapcsolataira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei, és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
a)

1.266.225

eFt költségvetési bevétellel

b)

1.522.312

eFt költségvetési kiadással

c)

256.078

d)

271.500

e)

15.413

eFt költségvetési hiánnyal
eFt finanszírozási bevétellel
eFt finanszírozási kiadással

fogadja el.
(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a
Képvisel-testület az előző évek maradványának igénybevételét rendeli el.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a
költségvetési mérleget a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3.
melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az
éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1.
melléklet, 4. melléklet, valamint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
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(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
Felújítások cél szerinti bontását a 7. melléklet mutatja be.
(3) A céltartalék a 8. melléklet szerint.
(4) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
szükséges adatokat a 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazzák.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló program és projekt nincs folyamatban.
(7) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a
12. melléklet, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a 13. melléklet
tartalmazza.
(8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 14.
melléklet tartalmazza.
(9) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak várható
támogatását a 16. melléklet mutatja be tájékoztató jelleggel.
(11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató
jelleggel a 17. melléklet tartalmazza.
(12) Több éves kihatással járó döntést a fejlesztési célú hitel felvételt jelent.
(13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18.
melléklet részletezi.
(14) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, és 1.021 eFt
fejlesztési céltartalékot állapít meg.
(15) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza.
(16) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves
szinten maximum 2000 eFt erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék
felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(17) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a
képviselő-testület magának tartja fenn.
(18) Az önkormányzat 2016. évben kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető
10.000 eFt, valamint kormányzati hozzájáruláshoz kötött 120.000 eFt
fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok
módosítása
4.§ (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.
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(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra,
központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve
határidőben nyújtsa be.
(3) Amennyiben
a
költségvetési
szerv
30
napon
túli,
elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának
10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem
tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél
önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője a 19. mellékletben foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
elismert nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak
megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője
részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
5. § (1) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Rovatok közötti átcsoportosítás az államháztartás végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (3) bekezdése szerint történhet.
(3) Amennyiben az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak,
arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás
ellenőrzése

szabályai és

a

költségvetés

végrehajtásának

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv rendeletben
meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői
előirányzat felhasználási jogkörrel, a az Edelényi Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely kijelölt dolgozójának
ellenjegyzésével rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni
a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét
meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás
figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A
szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt
terheli.
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(4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik.
(5) Költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a
következők:
a) személyi juttatások: közfoglalkoztatotti bér, megbízási díj, tiszteletdíj,
utazási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség,
védőszemüveg térítés
b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kis értékű
tárgyi eszköz, szolgáltatás díja, reprezentációs kiadások esetenként
max. 300 eFt összeghatárig
c) nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv
vezetőjének eseti döntése alapján.
(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni
(7) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló
pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény
működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására
nyújtható be.
(8) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a
Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(9) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével
egyidejűleg hagyja jóvá. A feladat elmaradásából vagy hibás tervezéséből
adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági
szükséghelyzetben
a
költségvetési
szervet
megillető
maradvány
felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.
(10)
Tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, valamint az
átruházott hatáskörben eljáró polgármester.
(11)
Az intézmények a költségvetési
létszámkeretet nem léphetik túl.

rendeletben

meghatározott

(12)
Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,
működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző,
az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(13)
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő
működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni. A feladat ellátására megbízási szerződést köt.
6. Záró rendelkezések
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

83

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016.
február 11. napján.

Vártás József
Jegyző
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1. me lléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányz ati re nde lethez
2/1 oldal
ezer Ft-ban

Ede lény Város Ö nkormányz at 2016. évi költségveté sé ne k mérlege
B EV ÉTEL EK
Cí
m
Bevé teli jogcímek
1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről
1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

Ö nk. Inté zm
2016.
Ö nkorm. Hivatal é- nye k össze se n
651 316

10 424

39 656

241 485

Közé p távú te rve zé s
2017.

2018.

2019.

701 396

715 424

722 438

739 776

241 485

246 315

248 730

254 699

1.2

T elepülési önk. egyes köznev. feladatainak tám.

115 711

115 711

118 025

119 182

122 043

1.3.1

T elep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.

271 189

271 189

276 613

279 325

286 028

1.3.2

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

18

18

18

19

19

1.4

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

11 558

11 558

11 789

11 905

12 190

1.5

Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.
61 435
150 000

62 664
153 000

63 278
154 500

64 797
158 208

1.6 Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.
2. II. Köz hatalmi be véte lek

11 355
150 000

2.1

Iparűzési adó

125 000

125 000

127 500

128 750

131 840

2.2

Gépjárműadó

20 700

20 700

21 114

21 321

21 833

2.3

T alajterhelési díj

2 800

2 800

2 856

2 884

2 953

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 530

1 545

1 582

262 957

266 420

269 032

275 489

3.

III. Működési bevé tele k

50 533

10 424
0

39 656
0

846 211 578

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

100

102

103

105

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

5 500

100
300

64 307

70 107

71 509

72 210

73 943

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

6 350

430

1 162

7 942

8 101

8 180

8 377

3.4

T ulajdonosi bevételek

28 371

28 938

29 222

29 923

3.5

Ellátási díjak

122 658

122 658

125 111

126 338

129 370

3.6

Kiszámlázott ÁFA

20 440

30 768

31 383

31 691

32 452

3.7

ÁFA visszatérítése

1 761

1 761

3.8

Kamatbevételek

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1 250
0

1 250
61 117

1 275
156 504

1 288
115 785

1 318
96 457

32 350

20 540

10 769

10 890

28 767
90 755

135 964
92 570

105 016
93 478

85 567
95 721

90 755

92 570

93 478

95 721

28 371

10 212

3.10 Egyéb működési bevételek
4. IV. Fe lhalmozási be vé tele k

61 117

4.1

Ingatlanok értékesítése

32 350

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4.3 Kiszámlázott ÁFA
4.4 ÁFA visszatérítése
4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről
5. V. Átvett pénze sz közök

28 767
90 755

5.1

90 755

5.2

Működési célú átvett pénzeszközök

6.

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6.1
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VI. Finansz írozási be véte lek
Működési célú pénzügyi műveletek

1 003 721

11 270 251 234 1 266 225 1 383 918 1 355 232 1 365 651

270 000

0

1 500

271 500

130 449

94 565

85 393

70 000

0

0

70 000

61 525

45 015

40 078

70 000

61 525

45 015

40 078

201 500

68 924

49 550

45 315

6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
6.1.2 Maradvány igénybevétele

70 000

6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás
6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
6.2.2 Maradvány igénybevétele

200 000

0

1 500

130 000
70 000

1 500

130 000

0

0

0

71 500

68 924

49 550

45 315

6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás
6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
BEVÉTELEK Ö SSZESEN

1 273 721
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11 270 252 734 1 537 725 1 514 367 1 449 797 1 451 044

2/2 oldal

Ede lény Város Ö nkormányz at 2016. évi költségveté sé ne k mérlege

ezer Ft-ban

KIADÁS O K
Cí
m
7.

Kiadási jogcíme k
I. Működési költségveté s kiadásai

Ö nk. Inté zm
2016.
Ö nkorm. Hivatal é- nye k össze se n

Közé p távú te rve zé s
2017.

2018.

2019.

303 112 216 293 725 874 1 245 279 1 251 556 1 210 512 1 214 925

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó

37 303 143 269 361 150

541 722

531 904

495 421

495 421

8 926

39 742 100 190

148 858

146 259

136 435

7.3

Dologi kiadások

136 435

128 764

33 244 264 334

426 342

443 269

447 648

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 500

38

450 014

200

38 738

39 513

39 900

40 858

7.5

Egyéb működési célú kiadások

89 619

0

0

92 198

89 619

90 611

91 108

7.5.1 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre

16 469

16 469

16 798

16 963

17 370

7.5.2 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre

33 150

33 150

33 813

34 145

34 827

7.5.3 T artalékok
8.

II. Fe lhalmozási költsé gveté s kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

40 000

40 000

40 000

40 000

252 518

40 000
2 000

22 515

277 033

239 210

223 496

222 518

192 926

2 000

18 515

213 441

217 710

202 596

201 318

4 000

59 871

21 500

20 900

21 200

0

3 721

0

0

0

55 871
3 721

0

8.3.1 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre
8.3.2 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre

2 700

2 700

8.3.3 Fejlesztési céltartalék

1 021

1 021

8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
9.

III. Finansz írozási kiadások

555 630 218 293 748 389 1 522 312 1 490 766 1 434 008 1 437 443
15 413

0

0

15 413

23 601

15 789

13 601

0

0

0

0

0

0

0

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

15 413

0

0

15 413

23 601

15 789

13 601

9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

15 413

15 413

23 601

15 789

13 601

9.1 Működési célú pénzügyi m űveletek kiadásai
9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre
9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
9.1.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
9.2.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.
KIADÁSO K Ö SSZESEN
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

571 043 218 293 748 389 1 537 725 1 514 367 1 449 797 1 451 044
3

86

0

6

9

2. me lléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányz ati re nde lethez
Edelé ny Város Ö nkormányzatának 2016. évi működé si célú be vé tele ine k é s kiadásainak mérlege
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
Be vé teli jogcímek
1.

Költsé gve tési bevéte lek össze sen

2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.
Közhatalmi bevételek
4.
Működési bevételek
5.
Működési célú átvett pénzeszközök
6.
8.
9.
Finansz íroz ási célú pé nz ügyi művele tek össze se n
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
11. Maradvány igénybevétele
12. Központi, irányító szervi támogatás
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.
MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

KIADÁS
2016. é vi előirányzat

Kiadási jogcímek

1 175 279 Költségve tési kiadások össze sen
701
150
233
90

396
000
128
755

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások

2016. évi e lőirányz at
1 245 279
541
148
426
38
89

70 000 Finanszíroz ási cé lú pénz ügyi művelete k össz esen
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
70 000 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

1 245 279 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

722
858
342
738
619
0

1 245 279

3. me lléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányz ati re nde lethez
Ede lény Város Ö nkormányzatának 2016. é vi felhalmoz ási célú be véte leine k é s kiadásainak mérle ge
Be vé teli jogcímek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Költsé gve tési bevéte lek össze sen
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
Kiszámlázott ÁFA
ÁFA visszatérítése
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV)
Finansz íroz ási célú pé nz ügyi művele tek össze se n
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás

13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.
FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

2016. é vi előirányzat

Kiadási jogcímek

90 946 Költségve tési kiadások össze sen
32 350 Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
1 458
28 767
28 371
201 500 Finanszíroz ási cé lú pénz ügyi művelete k össz esen
130 000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
71 500 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

292 446 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
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2016. évi e lőirányz at
277
213
59
3

033
441
871
721

15 413
15 413

292 446

4. me lléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányz ati re nde lethez
2/1 oldal

Ede lény Város Ö nkormányz at intéz mé nyeine k 2016. évi költsé gveté séne k mérle ge

Cím
1.
1.1
2.

B EV ÉTEL EK

ezer Ft-ban

Bevé teli jogcímek

Műv.
Köz pont,
Mátyás
Edelé nyi Ede lényi Szociális Ó voda és Intéz mé Művelődé si Mátyás Sz olgáltaSzoc.
nyi
Ö nk. Központ és Ó voda é s
tó
Szolg. Kp. be véte lek
Hivatal Könyvtár Bölcsőde Köz pont Ö ssz ese n össz ese n

I.Működési cé lú támog.államh.-on belülről

10 424

3 975

1 230

34 451

39 656

Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről

10 424

3 975

1 230

34 451

39 656

50 080

846

81 060

0

130 518

211 578

212 424

61 425

II.Működési bevé tele k

2.1

Készletértékesítés ellenértéke

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

300

2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

430

2.4

T ulajdonosi bevételek

2.5

Ellátási díjak

2.6

Kiszámlázott ÁFA

2.7

ÁFA visszatérítése

2.8

Kamatbevételek

2.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2.10
3.

Egyéb működési bevételek
III.Fe lhalmozási be véte lek

3.1

Ingatlanok értékesítése

3.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

3.3

Kiszámlázott ÁFA

3.4

ÁFA visszatérítése

3.5
4.

116

2 882

64 307

64 607

1 162

1 162

1 592

3 000

119 658

122 658

122 658

16 535

3 905

20 440

20 556

1 761

1 761

1 761

100

Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről
IV. Átvett pé nze szközök

50 080

1 150

1 250

1 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1 Működési célú átvett pénzeszközök
4.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Intéz mé ny költsé gve tési bevéte lei össze se n

11 270

85 035

1 230

164 969

251 234

262 504

5.

V. Finansz íroz ási bevéte lek

0

0

0

1 500

1 500

1 500

5.1

Működési célú pénzügyi műveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

5.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.1.2

Maradvány igénybevétele

5.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

5.1.4
5.2

Központi költségv.sajátos finanszírozási bevételei
Felhalmozási célú pénzügyi m űveletek

5.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.2.2

Maradvány igénybevétele

5.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

5.2.4

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
Intéz mé ny költsé gve tési bev. mindössze se n

6.

11 270

85 035

1 230

166 469

252 734

264 004

Ö nkormányzati támogatás

207 023

179 474

151 796

164 385

495 655

702 678

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

218 293

264 509

153 026

330 854

748 389

966 682
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2/2 oldal

Ede lé ny Város Ö nkormányz at inté z mé nye ine k 2016. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge
KIADÁS O K

Cím
1.

Kiadási jogcíme k
I. Működé si költsé gve té s kiadásai

1.1. Személyi juttatások

ezer Ft-ban
Műv.
Köz pont,
Mátyás
Ede lé nyi Ede lé nyi Sz ociális Ó voda é s Inté z mé Műve lődé si Mátyás Sz olgáltaSz oc.
nyi
Ö nk. Köz pont é s Ó voda é s
tó
Sz olg. Kp. kiadások
Hivatal Könyvtár Bölcsőde Köz pont Ö ssz e se n össz e se n
216 293

255 367

152 011

318 496

725 874

942 167

143 269

87 340

105 814

167 996

361 150

504 419

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

39 742

25 132

30 405

44 653

100 190

139 932

1.3. Dologi kiadások

33 244

142 895

15 792

105 647

264 334

297 578

200

200

238

0

0

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

38

1.5. Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.5.3 T artalékok
2. II. Fe lhalmoz ási költsé gve té s kiadásai

2 000

9 142

1 015

12 358

22 515

24 515

2.1. Beruházások

2 000

9 142

1 015

8 358

18 515

20 515

4 000

4 000

4 000

0

0

0

0

0

0

218 293

264 509

153 026

330 854

748 389

966 682

1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre
1.5.2 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre

2.2. Felújítások
2.4. Egyéb felhalm ozási kiadások
2.4.1 Egyéb felhalmozási c. tám.államháztartáson belülre
2.4.2 kívülre
2.4.3 Fejlesztési céltartalék
2.4.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése
4. KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
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5. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Szociális Szolgáltató Központ
Összesen

Engedélyezett
létszám
fő
42
2
2
42
37
83
208

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Szociális Szolgáltató Központ
Összesen

90

4 órás

0

Engedélyezett létszám (fő)
6 órás
8 órás

0

3
2
1
3
9

6. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Beruházási feladat

Előirányzat

Önkormányzat
1.
Alugyár buszmegállók kialakítása
2.
Kerítés építés sportpálya körül
3.
Finkei temető, ravatalozó betonozása
Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen
4.
pályázat
Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása a Finkei városrészen
5.
pályázat projekten kívüli
6.
Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat
7.
Edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése pályázat projekten kívüli
8.
Tanuszoda villamos energia biztosításának előkészítése
9.
Önkormányzati lakás bontás (Szilvássy féle)
10.
Hivatal melletti zúzottköves parkoló kialakítása és kerítés építés
11.
875/1 hrsz.ingatlan vásárlás
12.
875/1 hrsz. Ingatlan melletti parkoló kialakítása
13.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés közterületfelügyelő részére
14.
Császtai ingatlan vásárlás uradalmi borház fejlesztéséhez
15.
Bűnmegelőzési projektek megvalósítását célzó pályázat
16.
Mobil tároló kialakítása sportpályán
Sporttelep parkoló kialakításához szükséges ingatlanvásárlás és területrendezés,
valamint Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés (parkoló
17.
építés, közműépítések, közvilágítás stb.)
18.
Borsodi iskola udvarának burkolása
19.
Kazán csere volt ÉMÁSZ épületben kialakított 6 lakásos társasházban
20.
Császtára vezető út telekhatár rendezése

5 000
4 900
1 000
28 383
127
18 145
178
762
500
2 000
1 500
2 000
100
490
4 281
130

120 000
2 000
1 000
430

Közös Hivatal
1.
Informatikai eszközök beszerzése
2.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 000
1 000

Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1.
Ételszállító gépjármű beszerzés
2.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés
3.
Informatikai eszközök beszerzése

6 932
1 910
300

Mátyás Óvoda és Bölcsőde
1.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 015

Szociális Szolgáltató Központ
1.
Ételszállító gépjármű beszerzés
2.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

6 858
1 500

Beruházási kiadások összesen

213 441
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7. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Előirányzat

Felújítási feladat
1.

Császtai szőlőhegyre vezető út és csapadékvíz elvezető helyreállítása vis maior keretből

27 500

2.

Ivóvíz- és szennyvízfelújítás

28 371

Szociális Szolgáltató Központ
1.

Idősek Otthonának felújítása

4 000
59 871

Felújítások összesen

8. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Megnevezés
1.

Előirányzat

Fejlesztési céltartalék nem kötött

1 021

Összesen

1 021

9. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban
Megnevezés
1.
Edelény FC támogatása

Előirányzat
10 000

2.

EVSE támogatása

1 600

3.

Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Egyesület támogatása

4.

Szemétszállítási díj bevétel kiesése

5.

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatás

6.
7.

Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása
Edelény Technikai és Tömegsport Egyesület támogatása

100
100

8.

Császta Néptánc Egyesület támogatása

150

9.
10.

Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása
Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Borsodi Bányászok Nyugdíjas
tagozata Edelényi Alapszervezetének támogatása

150

11.

Rendőrség támogatása

500

12.

Nyugdíjas Közösség támogatása

200

300
5 000
15 000

50

Működési összesen
1.
Mentőállomás támogatása fejlesztéshez
Felhalmozási összesen

33 150
2 700
2 700

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások mindösszesen

35 850
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10. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
ezer Ft-ban
S orszám

Bevételi jogcímek

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok, birságok

4.

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

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2016. évi előirányzat
125 000
28 371
4 300

S aját bevételek összesen

32 350

190 021

11. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei
ezer Ft-ban
S orszám

Megnevezés

2016. évi előirányzat

1.

Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2015.évi

5 208

2.

Fejlesztési hitel (7.875 eFt)

1 601

3.

Fejlesztési hitel (10.000 eFt) 2016.évi

2 604

4.

Fejlesztési hitel (120.000 eFt)

6 000

Összes kötelezettség

15 413
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12. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által folyósított ellátások
ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése

Ellátás összesen

Települési támogatás

26 500

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

26 500

Idősek utalványa

4 000

Szociális célú tüzelőanyag

8 000

Természetben nyujtott szociális ellátások összesen

12 000

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

38 500

13. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások
Ellátási forma megnevezése

Ellátás összesen

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§. (2) és (5) bek.

19

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/B.§)

19

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

38

Természetben nyujtott szociális ellátások

0

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások
összesen

94
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14. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése

ezer Ft-ban
Közvetett támogatás
tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege
Ebből:
- építményadó
- telekadó
- vállalkozások kommunális adója
- magánszemélyek kommunális adója
- idegenforgalmi adó tartózkodás után
- idegenforgalmi adó épületek után
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN

1 000

1 000

1 000
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15. mellé kle t a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendele the z
Edelé ny Város Ö nkormányzata
2016. évi e lőirányz at felhasználási ütemterve (tájékoz tató tábla)
ezer Ft-ban
Me gne vez és

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

58 450

58 450

58 450

58 450

58 450

58 450

58 450

1 108

1 108

73 500

1 108

1 108

1 108

1 108

19 522

20 503

20 952

21 952

20 741

21 005

21 145

0

0

3 500

24 700

4 067

0

10 850

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Ö ssze sen

58 450

58 450

58 450

58 450

58 446

701 396

1 108

65 420

1 108

1 108

1 108

150 000

21 952

25 411

22 456

21 954

25 364

262 957

0

18 000

0

0

Bevéte le k
Műk.c.tám.államh.-on belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Felhalmozási bevételek
Átvett pénzeszközök
Költségvet.be v.össze se n
Finanszírozási célú bevételek
Bevéte le k össz esen

30 000

24 600

21 500

0

61 117

14 655

90 755
1 266 225

79 080

80 061

156 402

136 210

84 366

105 163

91 553

103 010

167 281

82 014

81 512

99 573

8 596

9 062

10 021

9 745

16 524

130 000

26 963

21 459

11 287

15 420

5 612

6 811

271 500

87 676

89 123

166 423

145 955

100 890

235 163

118 516

124 469

178 568

97 434

87 124

106 384

1 537 725

103 773

103 773

103 773

103 773

103 773

103 773

103 773

103 773

103 773

103 773

103 773

103 776

1 245 279

10 055

11 236

15 324

19 963

28 657

35 569

38 913

39 966

27 563

25 693

15 202

8 892

277 033

113 828

115 009

119 097

123 736

132 430

139 342

142 686

143 739

131 336

129 466

118 975

112 668

1 522 312

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai
Felhalmozási költségv.kiad.
Költségvetési kiadás összesen
Finanszírozási célú kiadások
Kiadás össz ese n

567

567

567

567

567

567

2 002

2 002

2 002

2 002

2 002

2 001

15 413

114 395

115 576

119 664

124 303

132 997

139 909

144 688

145 741

133 338

131 468

120 977

114 669

1 537 725

Bevéte l össz ese n

87 676

89 123

166 423

145 955

100 890

235 163

118 516

124 469

178 568

97 434

87 124

106 384

1 537 725

Kiadás össz ese n

114 395

115 576

119 664

124 303

132 997

139 909

144 688

145 741

133 338

131 468

120 977

114 669

1 537 725

Havi előirányz at e ltéré s

-26 719

-26 453

46 759

21 652

-32 107

95 254

-26 172

-21 272

45 230

-34 034

-33 853

-8 285

0

Halmozott e lőirányz at elt.

-26 719

-53 172

-6 413

15 239

-16 868

78 386

52 214

30 942

76 172

42 138

8 285

0

0
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16. mellé kle t a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rende lethe z
Tájé koz tató tábla
az önkormányz at általános működé sé ne k é s ágaz ati fe ladatainak támogatása
T v-re hivatk.
I.
1.
a)
b)
ba)
bb)
bc)
bd)
c)
d)
f)
6.
II.
1.
a-c)
a-c)
a-c)
2.
a)
b)
4.
5.
III.
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
f)
j)
ja)

4.
a)
b)
5.
a)
b)
c)
6.
7.
IV.
1.
d)
e)
i)
V.

Forintban
Megnevezés
Mutató Fajlagos
Összesen
A helyi önkormányzatok működé sé ne k általános támogatása
241 485 170
A települési önkormányzatok működésének támogatása
240 652 050
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
33,32 4 580 000 152 605 600
T elepülés- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása
60 094 850
A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának
alaptámogatása (22.300 Ft/hektár)
10 982 750
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása (400.000 Ft/km)
24 120 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása (104Ft/m2)
100 000
Közutak fenntartásának alaptámogatása (út hossza alapján 295.000 Ft/km)
24 892 100
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
10 139
2 700 27 375 300
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
226
2 550
576 300
T elepülés-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása
A 2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
833 120
A te lepülé si önkormányzatok egye s közne velé si feladatainak támog.
115 710 900
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők bértámogatása
92 019 400
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása
15,8 4 308 000 68 066 400
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos
támogatása a 2016/2017. nevelési évre (35.000Ft/létsz./3hó)
15,8
35 000
553 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlegbérének és
közterheinek támogatása
13 1 800 000 23 400 000
Óvodaműködtetési támogatás
14 560 000
182
70 000 12 740 000
Óvodaműködtetési alaptámogatás
Kiegészítő támogatás az óvodaműködtetési feladatokhoz
182
10 000
1 820 000
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.
279
12 500
3 487 500
8 384 000
3 072 000
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz
2 1 286 000
2 572 000
A te lepülé si önkormányzatok szociális, gye rmekjólé ti és
gye rmekétke zte tési fe ladatainak támogatása
271 206 319
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése
17 550
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
66 374 575
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
52 205 400
Család- és gyermekjóléti szolgálat
1,3 3 000 000
3 900 000
Család- és gyermekjóléti központ
9 3 000 000 27 000 000
Szociális étkeztetés
160
55 360
8 857 600
Házi segítségnyújtás
20 145 000
2 900 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása
6 109 000
654 000
Gyermekek napközbeni ellátása
8 893 800
Bölcsődei ellátás
18 494 100
8 893 800
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított
ellátások,valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok
támogatása
97 667 320
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
33 2 606 040 85 999 320
Intézmény- üzemeltetési támogatás
11 668 000
Gyermekétkeztetés támogatása
54 941 474
Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók
után járó bértámogatás
11,12 1 632 000 18 147 840
Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
25 427 264
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog.
19 941
570 11 366 370
Szociális ágazati pótlék
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők béréhez
A te lepülé si önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
11 558 460
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
11 558 460
T elepülési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása
10139
1140 11 558 460
T elepülési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
Be sz ámítás (2014.évi iparűz ési adóalap 0,55%-a)
Támogatás össze sen
639 960 849
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17. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban

Hitelállomány január 1-jén
S orszám
1.
M űködési célú
2.

Hitel jellege

Felhalmozási célú
Fejlesztési hitel (10.000 eFt)
Fejlesztési hitel (7.875 eFt)
Fejlesztési hitel (10.000 eFt)
Fejlesztési hitel (120.000 eFt)
Összesen

Felvétel éve

Lejárat éve

2015
2015
2016
2016

2017
2020
2018
2026

98

2016.

10 000
7 875
0
0
17 875

2017.

4 792
6 274
7 396
114 000
132 462

2018.

0
4 673
2 188
102 000
108 861

2019.

0
3 072
0
90 000
93 072

ezer Ft-ban
2019. évet
követően
összesen

0
1 471
0
78 000
79 471

18. melléklet a 3/2016. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól
2/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím
1.

Bevé teli jogcímek
I. Működési c. támog. államház tartáson belülről

Ö nként
vállalt
feladat

Kötele ző
feladat
689 234

Államigaz
gatási
feladat

1 738

Ö ssz es
bevéte l

10 424

701 396

1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.

241 485

241 485

1.2

T elepülési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.

115 711

115 711

1.3

T elepülési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.

271 189

271 189

1.3.1

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

1.4

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.

1.6
2.

Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.
II. Köz hatalmi be vé tele k

18

18

11 558

11 558

49 273

1 738

10 424

61 435

150 000

0

0

150 000

2.1

Iparűzési adó

125 000

125 000

2.2

Gépjárműadó

20 700

20 700

2.3

T alajterhelési díj

2 800

2 800

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500

3.

III. Működési bevéte lek

149 023

1 500
113 088

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3.4

T ulajdonosi bevételek

28 371

3.5

Ellátási díjak

16 650

106 008

3.6

Kiszámlázott ÁFA

29 493

1 159

3.7

ÁFA visszatérítése

1 761

3.8

Kamatbevételek

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10
4.

Egyéb működési bevételek
IV. Fe lhalmoz ási bevé tele k

4.1

Ingatlanok értékesítése

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4.3

Kiszámlázott ÁFA

4.4

ÁFA visszatérítése

4.5
5.

Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről
V. Átve tt pénz esz köz ök

5.1

Működési célú átvett pénzeszközök

5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6.
6.1

VI. Finanszírozási be vé tele k
Működési célú pénzügyi m űveletek

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.1.4
6.2

846

100

262 957
100

65 075

4 732

300

7 473

39

430

70 107
7 942
28 371
122 658

116

30 768
1 761

100

1 150

61 117

0

1 250
0

32 350

61 117
32 350

0
28 767
90 755

28 767
0

0

90 755

90 755
90 755

1 140 129

114 826

11 270

1 266 225

271 500

0

0

271 500

70 000

0

0

70 000

70 000

70 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek

201 500

6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

130 000

130 000

6.2.2

Maradvány igénybevétele

71 500

71 500

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.2.4

0

0

201 500

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
BEVÉTELEK Ö SSZESEN

1 411 629

114 826

11 270

1 537 725
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2/2 oldal

ezer Ft-ban

KIADÁS OK

Cím
7.

Kötele ző
feladat

Kiadási jogcíme k
I. Működési költségve tés kiadásai

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

7.3

Dologi kiadások

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.5

Ö nként
vállalt
feladat

Államigaz
gatási
feladat

Ö ssz es
kiadás

813 858

215 128

216 293

291 983

106 470

143 269

1 245 279
541 722

80 366

28 750

39 742

148 858

313 390

79 708

33 244

426 342

38 500

200

38

38 738

0

0

89 619

Egyéb működési célú kiadások

89 619

7.5.1

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre

16 469

16 469

7.5.2

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre

33 150

33 150

7.5.3

T artalékok

40 000

8.

II. Fe lhalmoz ási költségveté s kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3

40 000

270 883

Egyéb felhalmozási kiadások

4 150

2 000

277 033

211 291

150

2 000

213 441

55 871

4 000

3 721

0

59 871
0

3 721

8.3.1

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre

8.3.2

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre

2 700

2 700

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

1 021

1 021

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

9.
9.1

III. Finanszírozási kiadások
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1.3
9.2

219 278

218 293

1 522 312

15 413

0

0

15 413

0

0

0

0

15 413

0

0

15 413

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.2.3

1 084 741

15 413

15 413

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
KIADÁSO K Ö SSZESEN

1 100 154

219 278

218 293

1 537 725

7./Napirendi pont tárgya:
A helyi iparűzési adóról
módosításáról
Előadó: polgármester

szóló

34/2012.(XII.12.)

önkormányzati

rendelet

(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 19./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta
következő rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2016.(II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: R.) 3/A.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/A.§ (1) Adókedvezmény illeti meg a háziorvos, védőnő vállalkozót, ha a
vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem
haladja meg.
(2) Az adókedvezmény mértéke az Edelény város illetékességi területére jutó
települési szintű adóalap után számított adó 50 %-a.”
2. §. A R. a következő 3/B.§ és 3/C.§-al egészül ki:

„3/B.§ (1) Jelen rendelet alkalmazásában:
a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti
támogatás,
b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.
cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.
3/C.§ (1) A 3.§ és a 3/A.§-ban meghatározott adómentesség és
adókedvezmény formájában nyújtott támogatás csekély összegű
támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU
bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) A kedvezményezett az adókedvezmény/adómentesség következtében
megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2)
bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti
célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2)
bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás
ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű
vásárlására.
(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének
(1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek
teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a
részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
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pénzügyi
évben
nyújtott
csekély
összegű
támogatások
támogatástartalmáról. A nyilatkozat a rendelet 1. mellékletét képezi.
(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi
évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó
támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében
végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget,
figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és
(9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a
alapján kell eljárni.
(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról
szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig
halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű
támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső
határig halmozható.
(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható
költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a
támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben
vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek
meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást
vagy összeget.
(7)

A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a
kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben
kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az
igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést
követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú
felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű
támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság
kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
Polgármester
102

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 43. §. (1) bekezdése szerint a Közös
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. február 11-én.
Vártás József
jegyző

1. melléklet a 4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás
esetén
1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:

_________ ___________ _________
(év)
(hónap)
(nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül,
Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra
nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról,
amelyek elbírálása folyamatban van).
103

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához
szükséges adatokat is tartalmazzák.1

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti érték alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.

1

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az
egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően
jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.
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2. Csekély összegű támogatások2

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(bizottsági
rendelet száma)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatás
kedvezményezettje és célja

A támogatást
ellenszolgáltatás
fejében végzett
közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette
igénybe?

Támogatás
összege
Kérelem
benyújtásának
dátuma3

Támogatás bruttó
támogatástartalma4

Odaítélés
dátuma
Forint

Euró

2

Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

3

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

Forint

Euró

4

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján.
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3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve
Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos
elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan
kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti
csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a
csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális
támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az
alábbiakról nyilatkozom.5
Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély
összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen
kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen
nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell
nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

5

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatásokra
Azonos elszámolható
költségek teljes
összege jelentértéken

Sorszám

Támogatás
jogalapja
(uniós
állami
támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó
szervezet

Támogatási
kategória
(pl. regionális
beruházási
támogatás)

Kérelem
benyújtásának
dátuma6

Odaítélés
dátuma

Forint

6

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

7

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.

8

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell kiszámítani:

Euró

Azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma /
azonos
elszámolható
költségek
vonatkozásában
nyújtott állami
támogatás bruttó
támogatástartalma7
Forint
Euró8

Maximális
támogatási
intezitás (%)
vagy
maximális
támogatási
összeg

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott
adatok helyesek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti
időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más
támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a
jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és
köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:

……………………………..
Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

9

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, függetlenül a
csekély összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél
például ez az időpont általában a szerződés kelte.
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Útmutató
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet10 szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó
pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma
tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást
ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő
forintösszeget11, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra12
is.
•

•

•

Mi a bruttó támogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése
időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes
referencia ráta alkalmazásával.
Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon
vállalkozásnak?
o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével
rendelkezik, vagy
o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak
többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy
o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági
szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy
o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét
o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy
több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is
egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.
Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás
szabályait?
o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben,
valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.
o

10

Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi
csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő,
vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az

1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés

11

Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.
12

1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
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egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később
is jogszerű marad.
o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást
megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban
részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű
támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására
nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás
tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el
kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.
o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás
meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon
vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a
kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.
Halmozódás:
•

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély
összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű
támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L
352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással]
az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti
kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a
100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
o Például:
Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző
vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró
támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az
alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás
nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl.
könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis
támogatás nyújtható.

•

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági
rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a
360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő
forintösszegig halmozható.
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•

Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az
1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb
tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba
tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és
108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági
rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű
támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű
támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a
közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott
összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó13.
A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell
őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat
bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

13

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35.§ alapján.
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2. melléklet a 4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Igazolás csekély összegű támogatásról
Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom,
hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal)
(a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű
támogatásban részesül:
Projekt megnevezése:
Támogatást nyújtó döntésének száma:
Támogatás odaítélésének időpontja:
A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:
A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak
megfelelő forintösszeg nyújtható.
Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.
Kelt, …
…………………………………………………………..
Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét) „
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8./Napirendi pont tárgya:
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 20./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő úgy gondolja, hogy ezzel az előterjesztéssel zárul a kör,
és az a gondolatmenet, amit ma többen elkezdtek és befejeztek, a családok, az
emberek életkörülményeiről, segélyezéséről, támogatásáról. Mondhatnák azt is, hogy
Magyarország jobban teljesít, hiszen 30 %-kal lehetett csökkenteni a szociális
feladat-ellátásra fordítható központi támogatás mértékét. Mondhatják is, csak tudják,
hogy azért ez nem igaz, mert ez akkor lenne igaz, és akkor lenne jó ez a csökkentés,
hogy ha ezzel ugyanolyan arányban csökkenne a rászorultság mértéke, a jogosultság
mértéke is. Ez sajnos nem így van és ennek az eredménye az, hogy módosítani kell a
helyi rendeletet is hozzáigazítva a forrásokhoz. Reméli, hogy el fog jönni majd az az
idő is, amikor nem a forrásokhoz fogják ténylegesen igazítani a rendeletet, hanem a
szükséglethez.
Polgármester a rendelet-tervezethez módosító javaslatot tesz, mely szerint az 5.§
helyébe a következő rendelkezés lépjen:
„5.§ (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát az alábbiak szerint ellenőrizheti
a döntést előkészítő:
a) az adóhatóságot megkeresheti,
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet megkeresheti,
c) a közlekedési igazgatósági hatóságot megkeresheti,
d) környezettanulmány készítését rendelheti el,
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.
(2) A 3§ (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti támogatási forma iránt
benyújtott kérelmek tekintetében a támogatás összegére vonatkozóan a
Humánpolitikai Bizottság javaslattétellel élhet a hatáskör gyakorlója felé.”
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett elfogadta
Polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet
elfogadását.
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Képviselő-testület a rendelet-tervezetet, a módosítással együtt – 11 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete
A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK RENDSZERÉRŐL, VALAMINT A SZEMÉLYES
GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4)
bekezdésében, 92. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. §
(2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet célja
2. § (1) E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése
érdekében szabályozza a pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint a
szociális ellátások igénybevételének helyi szabályait, rendelkezzék a szociális
és
gyermekjóléti
szolgáltatások
igénybevételének
jogosultságáról,
mértékéről, igénybevételük módjáról.
(2) A Képviselő-testület az ellátások biztosításával – a rendelkezésre álló
pénzügyi keret figyelembe vételével – a szociális szempontokból rászorult
családok megélhetését kívánja elősegíteni, a támogatások mértékének,
formáinak, szabályainak és korlátozó rendelkezéseinek meghatározásával.
Ösztönözni kívánja a kérelmezőket arra, hogy maguk is tegyenek meg
minden tőlük elvárhatót annak érdekében, hogy családjuk eltartásáról
elsősorban kereső tevékenységből származó jövedelemből gondoskodni.
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2. A rendelet hatálya
3. § (1) E rendeletet kell alkalmazni Edelény Város Önkormányzat közigazgatási
területén életvitelszerűen élő
a)
b)
c)
d)

magyar állampolgárokra,
bevándoroltakra és letelepedettekre,
hontalanokra,
a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert
személyekre.

(2) E rendelet hatálya a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében
meghatározott ellátások tekintetében az a)-d) pontban foglaltakon
túlmenően kiterjed az Európai szociális Kartát megerősítő országoknak a
Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.
(3) E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. § (3) bekezdésében és a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottakra.
(4) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
személyeken kívül Edelény város területén tartózkodó nem magyar
állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú
elhelyezés, vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek
veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.
3. Hatásköri szabályok
4. § (1) Az Szt.-ben, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
17/2014.(XII.17.)
önkormányzati
rendelet
(a
továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörben:
a) a polgármester dönt:
aa) rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható ellátásokkal
kapcsolatban,
ab) a települési támogatás keretében nyújtható az egészségi állapot
megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni
hozzájárulással, és az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez
való hozzájárulással kapcsolatos ügyekben
ac) közköltséges temetés elrendeléséről, költségek megtérítése alóli
mentesítés.
ad) a települési támogatás keretében nyújtható létfenntartási gondok
enyhítésével kapcsolatban ,
ae) a települési támogatás keretében nyújtható a gyermekek családban
történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás támogatás
körébe tartozó a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának
támogatására, a gyermek étkezési támogatására, a gyermek
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köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozásinyaralási költségekre vonatkozóan,
b) a jegyző dönt:
a települési támogatás keretében nyújtható lakhatási támogatás
körébe tartozó fűtési támogatással, lakbér hozzájárulással, és
közüzemi díj támogatással kapcsolatos ügyekben.
c) a Humánpolitikai Bizottság dönt:
ca) a települési támogatás keretében nyújtható a gyermekek családban
történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás támogatás
körébe tartozó szociális célú ösztöndíj- támogatással kapcsolatos
ügyekben
cb) az ápolási támogatással
cc) jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a
részletfizetés engedélyezésével, részbeni, vagy teljes elengedésével
kapcsolatos ügyekben.
(2) Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Vezetője (a továbbiakban:
intézményvezető) a rendeletben meghatározott feltételek szerint a Szt. 59/A.
§ (3) bekezdése szerint vizsgálja az igénybevevő szociális rászorultságát.
4.Eljárási rendelkezések
5. §

A szociális, gyermekjóléti pénzbeli ellátások iránti kérelmet – az igénylésre
rendszeresített nyomtatványon – e rendeletben előírt egyéb rendelkezés
hiányában, egész évben folyamatosan lehet benyújtani az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatánál. A személyes gondoskodás
keretében nyújtott szociális ellátások iránti kérelmet az intézményvezetőnél
kell benyújtani.

6. § (1) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok
ellenőrizheti a döntést előkészítő:

tartalmát

az alábbiak

a) az adóhatóságot megkeresheti,
b) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó
megkeresheti,
c) a közlekedési igazgatási hatóságot megkeresheti,
d) környezettanulmány készítését rendelheti el,
e) megkeresheti az igazolást kiállító szervet, munkáltatót.

szerint

szervet

(2) A 3. § (1) bekezdése a) pont ad) alpontja szerinti támogatási forma iránt
benyújtott kérelmek tekintetében a támogatás összegére vonatkozóan a
Humánpolitikai Bizottság javaslatétellel élhet a hatáskör gyakorlója felé.
6. §

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt.,
pénzbeli
és
természetbeni
szociális
ellátások
megállapításának, valamint folyósításának részletes
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet rendelkezései az e
eltérésekkel alkalmazandók.

a Gyvt. valamint a
igénylésének
és
szabályairól szóló
rendeletben foglalt
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5.A települési támogatás általános szabályai
7.§

A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell
biztosítani. A családban életvitelszerűen együtt élő személyek életmódját,
szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni. A nyújtandó
támogatást úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a család létfenntartási és
lakhatási lehetőségeit.

8.§ (1)Nem szükséges a kérelmezőnek új kérelem esetén, új igazolást csatolni, illetve
ismételt nyilatkozatot tenni a tárgyévei kérelméhez, ha a jogszabályoknak és a
rendelet előírásainak megfelelően már benyújtotta és abban változás nem
következett be:
a) a tárgyévei nyugdíjáról szóló igazolást,
b) a társadalombiztosítási ellátás esetében a kérelem benyújtását
megelőző hónapban kifizetett ellátást igazoló szelvényt, vagy
társadalombiztosítási szerv igazolását,
c) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre
vonatkozó okiratot,
d) a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára
vonatkozó igazolást,
e) a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán
tanuló esetében az oktatási intézmény adott félévi igazolását a tanulói,
vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,
f) álláskereső esetén az együtt működésről, az álláskereső ellátásról, vagy
a regisztrálásról a munkaügyi központ illetékes kirendeltsége által
kiadott előző havi igazolást, határozatot, vagy az aktív korú ellátásra
való jogosultságot megállapító határozatot,
g) A gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a
gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot.
(2) Annak igazolására, hogy a szülő gyermekét egyedül neveli, illetve
gyermektartásdíjban részesül, bontóperi, vagy gyermekelhelyezésről szóló
ítélet, képzelt apát megállapító határozat, gyermektartásdíjat megállapító
bírói ítélet, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat
szolgálhat.
11. § (1) A települési támogatás egészben, vagy részben természetbeni szociális
ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról
és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.
(2) A természetbeni szociális ellátás formái elsősorban:
h) gyermekétkezés,
i) a gyermek tanulmányaival összefüggő kiadások lefedezése,
j) a lakhatással összefüggő kiadások lefedezése,
k) gyógyszerköltség lefedezése,
l) a 13. § (1) bekezdés f) pont szerinti rendkívüli települési támogatás.

118

(3) A települési támogatás megállapításának, illetve a havi rendszerességgel
biztosított települési támogatás megállapításának és folyósításának további
feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetőleg az ellátás jogosultja,
lakókörnyezetének rendezettségét biztosítsa, melynek keretében köteles:
g) az
általa
életvitelszerűen
lakott
ingatlant
tisztán
tartani,
rendeltetésszerűen használni,
h) a lakóházhoz tartozó udvart gondozni, tisztán tartani, folyamatosan gazés gyom mentesíteni, az ott keletkező szemetet és lomot, építési
törmeléket folyamatosan elszállíttatni,
i) az ingatlan előtti járdát – annak hiányában az ingatlan mentén 1,5 m
széles sávot – tisztán tartani, szeméttől, gyomtól, télen a hótól,
síkosságtól folyamatosan mentesíteni,
j) gondoskodni az ingatlan rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésről,
k) az ingatlanhoz tartozó kerítés állagát megőrizni, megrongálódás esetén
megjavítani oly módon, hogy azon keresztül kutya elkószálni ne tudjon.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, illetőleg betartását, a
közös önkormányzati hivatal megbízottja illetve a közterület felügyelők, a
kérelem elbírálása előtt a havi rendszerességgel folyósított és már
megállapított támogatás esetében utólagosan szúrópróbaszerűen ellenőrzi.
(5) Az ellenőrzésre jogosult a lakókörnyezet rendezettségére irányuló
ellenőrzésbe az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ családgondozóit,
illetőleg a közterület-felügyelőket bevonhatja.
(6) A lakókörnyezet rendezettségének vizsgálata során hivatalos feljegyzés és
fényképfelvétel készül, melyhez csatolható a kérelmező lakókörnyezet
rendezettségére vonatkozó nyilatkozata, ha ezt kéri.
(7) Amennyiben az kerül megállapításra, hogy a kérelmező, illetőleg jogosult a
tulajdonában, illetőleg használatában álló ingatlan vonatkozásában a (3)
bekezdésben írtak bármelyikéről nem gondoskodik, esetenkénti és havi
rendszerességgel folyósított települési támogatás részére nem állapítható
meg, illetve ha a havi rendszerességgel korábban megállapított települési
támogatásban részesül a hatáskört gyakorló szerv a támogatottat határidő
megjelölésével a (3) bekezdésben meghatározottak teljesítésére hívja fel.
A teljesítésre meghatározott határidő tíz napnál rövidebb nem lehet.
Ha a támogatott a megadott határidőig a felhívásban foglaltaknak nem tesz
eleget, a támogatást a mulasztás hónapjának utolsó napjával meg kell
szüntetni.
(8) Az (3) - (7) bekezdésben foglaltakat az ingatlan valamennyi tulajdonosa,
használója, lakója vonatkozásában alkalmazni kell.
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6.Szociális szolgáltatások térítési díja
12. § A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjról külön önkormányzati
rendelet rendelkezik.
7.Az ellátások folyósítása
11.§ (1) A települési támogatás folyósítása:
a) készpénzben házipénztárból, vagy
b) átutalással, vagy
c) postai úton, vagy
d) természetben
történhet.
(2) Települési támogatás házipénztárból kizárólag az elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás esetén fizethető ki.
(3) A havi rendszerességgel megállapított természetbeni
megállapított lakhatási támogatást havonta kell folyósítani.

ellátásként

(4) A készpénzben megállapított települési támogatás felhasználásáról a jogosult
az összeg felvételétől számított 30 napon belül elszámoltatható.

II. FEJEZET
A TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS FORMÁI
8.A települési támogatások
12.§ Települési támogatás
a) a létfenntartási gondok enyhítése;
b) a lakhatási támogatása;
c) az egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való
részbeni hozzájárulás;
d) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás;
e) a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való
hozzájárulás;
f) ápolási támogatás
céljából nyújtható.
13.§ (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek,
akinek
a) tartós betegség, vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesése
következett be, vagy
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b) elemi kár, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből anyagi kára
keletkezett, vagy
c) nyugdíj, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1)
bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság
megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy
d) nagyobb összegű, váratlan, vagy előre nem látott kiadásai vannak,
amelyeket önhibáján kívül nem tud kiegyenlíteni, vagy
e) a gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek
családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő
visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek, vagy
f) a családja egy főre eső jövedelemének alacsony volta, illetőleg egyéb
önhibán kívül eső körülmények miatt a téli tüzelő (szén, fa)
beszerzéséről nem tud gondoskodni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a rendkívüli települési
támogatás összege éves szinten maximum 100.000,-Ft.
14.§ Létfenntartási gonddal küzdő személynek a fennálló létfenntartási gondja
enyhítésére települési támogatás nyújtható, melynek esetenkénti összege nem
haladhatja meg a 6.000,-Ft-ot, éves összege pedig a 24.000,-Ft-ot.
15.§ (1) A lakhatás elősegítése érdekében települési támogatásként
a) fűtési támogatás október 1. – április 30. napjáig terjedő időtartamban,
a fűtési időszakra vagy;
b) lakbér-hozzájárulás a bérleti szerződés szerinti bérbeadó, az
önkormányzat tulajdonában álló lakások esetén a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére történő utalással vagy;
c) közüzemi díjtámogatás a megjelölt szolgáltatóhoz történő utalással.
(2) Fűtési támogatás állapítható meg annak a bérlőnek, tulajdonosnak, aki
a) nyugdíjas, vagy a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
b) saját háztartásában kiskorú, vagy nappali tagozaton tanulmányokat
folytató és önálló jövedelemmel nem rendelkező nagykorú gyermeket
tart el feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250
%-t.
(3) Lakbér-hozzájárulás állapítható meg annak az önkormányzati lakás
bérlőjének, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(4) Közüzemi díjtámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a
háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
16.§ (1) A 15. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított támogatás összege, fűtési
időszakra havonta 2.500,-Ft,
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(2) A 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lakbér-hozzájárulás összege havonta
2.500,-Ft, de nem haladhatja meg a lakbér díjról kiállított havi számla
összegét.
(3) A 15. § (1) bekezdés c) pontja szerinti közüzemi díj támogatás összege
havonta 2.500,-Ft, de nem haladhatja meg a havi számla összegét.
(4) A 15. § (1) bekezdésben meghatározott támogatások ingatlanonként egy
személy részére állapíthatók meg.
(5) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra
a) aki bérlőt tart, vagy más módon hasznosítja a lakását,
b) olyan jogcímnélküli lakáshasználó, aki elhelyezésre nem jogosult,
c) akinek a lakásbérleti, vagy tulajdonjogára vonatkozóan tartási,
életjáradéki, vagy öröklési szerződése áll fenn,
d) aki a bérleti szerződésben vállalt rendeltetésszerű lakáshasználattal
kapcsolatos szabályokat, szabályait nem tartja be,
e) akinek a bérleti jogviszonya tekintetében az arra jogosult
lakbércsökkentésről rendelkezett, a lakbércsökkentés idejére.
(6) A lakhatást elősegítő települési támogatás - a fűtési támogatás kivételével –
a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy éves időtartamra kerül
megállapításra, de legfeljebb a lakáshoz kapcsolódó jogviszony
időtartamára.
17.§ (1) Települési támogatásként az egészségi állapot megőrzését jelentő
szolgáltatások költségeihez való teljes, vagy részbeni hozzájárulás
állapítható meg esetenként annak a személynek
a) aki közgyógyellátási igazolványra nem jogosult és esetenként felírt
gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz beszerzésének
költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában az egy főre
jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 300 %-át. A támogatás biztosítása a
gyógyszertárnak vagy a gyógyászati segédeszközt biztosító
intézménynek történő előzetes utalással történik.
b) aki közgyógyellátási igazolványra jogosult, de a havi gyógyszer kiadása
a közgyógyellátás alapján nem elégíthető ki, a felírt gyógyszerek,
gyógyászati
segédeszközök
közgyógyellátás
alapján
nem
beszerezhetők.
(8) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás gyógyszerköltség részbeni
hozzájárulásához két havonta vehető igénybe, melynek maximális összege
4.000.-Ft, de nem haladhatja meg a felírt gyógyszerköltség 50 %-át.
(9) Az (1) bekezdés szerinti települési támogatás gyógyászati segédeszköz
költségének részbeni lefedezéséhez maximum 10.000.-Ft, de nem
haladhatja meg a gyógyászati segédeszköz költségének 80 %-át.
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(4) Az (1) bekezdésben szabályozott települési támogatás iránti kérelem
kötelező melléklete, a háziorvos vagy kezelőorvos által felírt rendszeres,
vagy esetenként szedett gyógyszerek vagy a gyógyászati segédeszközt
költségének összegéről szóló előzetes igazolás.
18. §(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
jogosult az a személy, akinek jövedelme, illetőleg akinek családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem:
a) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
130 %-át,
b) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
230 %-át
c) nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
350 %-át.
(2) Az
eltemettetés
költségeihez
való
hozzájárulásként
biztosított
önkormányzati segély
a) az (1) bekezdés a) pontjában írt jövedelem esetében 20.000,-Ft,
b) az (1) bekezdés b) pontjában írt jövedelem esetében 15.000,-Ft,
c) az (1) bekezdés c) pontjában írt jövedelem esetében 10.000,-Ft.
(3) A helyben szokásos legalacsonyabb temetési költség 80.000,-Ft.
19.§ (1) Települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a köznevelési
intézménybe járó gyermekre való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre nem jogosult, és a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300
%-át. A gyermek(ek) családban történő gondozásának költségeihez való
hozzájárulásként
a) a tanköteles gyermekek tanszer, tankönyv ellátásának támogatására,
b) a gyermek étkezési támogatására,
c) a gyermek köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a
táborozási-nyaralási költségekre.
(2) A települési támogatás szociális célú ösztöndíj-támogatás formájában is
nyújtható annak a személynek:
j) akinek gyermeke edelényi székhelyű gimnáziumi vagy szakközépiskolai
oktatást nyújtó köznevelési intézmény nappali tagozatán hallgatói
jogviszonnyal rendelkezik, és
k) akinek mint törvényes képviselőnek, és a tanuló gyermekének
megegyező állandó lakóhelye Edelény város közigazgatási területén
van, valamint életvitelszerűen itt tartózkodik, és
l) ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500% - át.
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20. § (1) A 19. § (1) bekezdés a) pontjában szabályozott támogatási kérelem a
tárgyév július, augusztus hónapjában nyújtható be, míg a (2) bekezdésben
szabályozott támogatási kérelem szeptember 1. és május 31. között
nyújtható be. A 19.§ (2) bekezdés szerinti kérelem kötelező melléklete a
tanulói jogviszony fennállására vonatkozó igazolás.
(2) A 19. § (1) bekezdés szerinti támogatások elsősorban természetben
nyújthatóak.
(3) A 19.§ (1) bekezdés a) pontjában szabályozott települési támogatás
összege gyermekenként 6.000,- Ft.
(4) A 19. § (1) bekezdés b) pontjában szabályozott települési támogatás
a) iránti kérelem kötelező melléklete a köznevelési intézmény által igazolt
tanévre és névre szóló étkezési költség,
b) összege gyermekenként egy tanévre az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50 %-a.
(5) A 19. § (1) bekezdés c) pontjában szabályozott települési támogatás
legfeljebb 10.000,-Ft, de nem lehet több a tényleges bekerülési költségnél.
(6) A 19. § (2) bekezdésben szabályozott települési támogatás összege havi
8.000.-Ft, amelyet a kérelem benyújtásának hónapjától az oktatási év
szorgalmi időszakának utolsó hónapjáig (oktatási évenként maximum tíz
hónap) havonta kell folyósítani.
21. § Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Edelény város közigazgatási
területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a városban lakó nagykorú
közeli hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén
a) az igénylő
aa) 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását
végzi,
ab) kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy
gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására,
ac) a 18. életévét betöltött tartós beteg személy háztartásában a
kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy
nincs és a kérelmező munkaviszonyát kifejezetten az ápolás miatt
kellett megszüntetnie,
ad) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési
szerződés nem áll fenn.
h) nem jogosult az Szt. 40. §-a alapján ápolási díjra,
i) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át és vagyonnal nem
rendelkezik.
22. § (1) Az ápolási célú települési támogatást a 18. életévét betöltött tartós beteg
személy háziorvosának vagy szakorvosának igazolása, a lakókörnyezetben
végzett környezettanulmány figyelembe vételével kell megállapítani.
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(2) A környezettanulmány kiterjed arra, hogy az ápolt személy közvetlen lakó
környezete mennyiben biztosítja
a) a megfelelő lakhatását, személyi higiéniáját,
b) a megfelelő étkeztetését, felügyeletét, gyógyszerezését,
c)
egészségi
állapotának
megfelelő
háziorvosi,
kezelőorvosi
kapcsolattartást.
(3) Az ápolási célú települési támogatás folyósítás alatt az ápolást végző
személy ápolási kötelezettségének teljesítése bármikor ellenőrizhető.
23. § (1) Az ápolási célú települési támogatás havi összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 80 %-a.
(2) Az ápolási támogatás legfeljebb tizenkét hónap időtartamra állapítható
meg.
9.Köztemetés
24.§ (1) Edelény város költségvetésének terhére biztosított köztemetés költségeinek
megfizetésére az Szt. alapján az eltemettetésre köteles személy utólagosan
kötelezhető.
(2) Különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén részben vagy
egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, amennyiben a
mentesítésre vonatkozóan kérelmet terjeszt elő, továbbá családjában az egy
főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át nem haladja meg.
III. FEJEZET
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
10.Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások
25. § (1) A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások körében Az Önkormányzat
által fenntartott intézmény által alábbi szolgáltatásokat biztosítja az Edelényi
Szociális Szolgáltató Központ, mint szociális intézmény útján:
a) étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
d) családsegítés,
e) nappali ellátás - idősek klubja.
(2) A szociális intézmény idősotthoni ellátást biztosít.
11.Az
étkeztetés
részletszabályok

szociális

alapszolgáltatásra

vonatkozó

26. §(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább
napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve
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eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen
a) koruk miatt rászorult 62 életévét betöltött személyek,
b) egészségi állapotuk miatt rászorultak:
ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30 %-os, melyet
szakvéleménnyel igazol,
bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen.
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak:
ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt,
aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban
részesül, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű
családi pótlékban részesül,
cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter, vagy neurológus
szakorvosi szakvéleménnyel igazolják.
d) szenvedélybetegségük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján
(addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került
megállapításra,
e) hajléktalanságuk miatt rászorulónak kell tekinteni azokat a személyeket,
akik semmilyen stabil, tartós lakhatási lehetőséggel nem rendelkeznek.

(2) Étkezés igénybevétele történhet:
a) étel házhoz szállításával,
b) étel elvitelének lehetőségével.

IV. FEJEZET
SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL
27. § (1) Az önkormányzat - különösen a Szolgáltatás Szervezési Koncepcióban
meghatározott feladatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel
kísérésére - Szociálpolitikai Kerekasztalt hoz létre, és működtet.
(2) A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:
a) Edelény Város Polgármestere,
c) Edelényi Rendőrkapitányság vezetője,
d) Humánpolitikai Bizottság elnöke és tagjai,
e) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetője,
f) Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Védőnői Szolgálatának
képviselője,
g) városban működő nemzetiségi önkormányzatok elnökei,
h) Római Katolikus Egyházközség, Görög Katolikus Egyházközség,
Református Egyházközség képviselői,
i) Nyugdíjas Klub vezetője,
j) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Szociális
Osztályának vezetője,
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k) Edelény város területén szociális intézményeket működtető fenntartók
képviselői.
(3) A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább egy alkalommal tart ülést.
Üléseit a a polgármester hívja össze, és vezeti.
(4) A Szociálpolitikai Kerekasztal adminisztrációs teendőit az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
28. § (1) Ez a rendelet 2016. február 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az Edelény Város Önkormányzat Képviselő Testületének a
pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet.
29. § (1) Az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
szóló
17/2014.(XII.17.)
önkormányzati
rendelet
(továbbiakban: R.) 4. melléklet 1.1.1 pont helyébe a következő
rendelkezés lép:

„1.1.1 rendkívüli települési támogatás, a települési támogatás keretében
nyújtható
egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások
költségeihez való részbeni hozzájárulás megállapítása, az elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, a települési támogatás
keretében nyújtható létfenntartási gondok enyhítésére, a gyermekek
családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás
támogatás körébe tartozó a tanköteles gyermekek tanszerére, tankönyv
ellátásának támogatására, a gyermek étkezési támogatására, a gyermek
köznevelési intézmény, sportegyesület javaslatára a táborozási-nyaralási
költségekkel kapcsolatos ügyekben”
(2) Az R. 4. melléklet 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.3. a települési támogatás keretében nyújtható a gyermekek családban
történő gondozásának költségeihez való hozzájárulás támogatás
körébe tartozó szociális célú ösztöndíj- támogatás, az ápolási
támogatással
kapcsolatos
kérelmek
elbírálása,
illetve
a
jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett
ellátások tekintetében, a
részletfizetés engedélyezése részbeni, vagy teljes elengedése”

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016.
február 11. napján.
Edelény, 2016. február 11.
Vártás József
jegyző
9./Napirendi pont tárgya:
A helyi népszavazásról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 21./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
6/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény
92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú
választópolgár kezdeményezhet.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. § Hatályát veszti
a) a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 28/2000. (VIII.24.)
önkormányzati rendelet;
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b) Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 12.§ (3)
bekezdés b) pontja és 42.§-a.
4. § A R. 22. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. Helyi népszavazás
67.§ A helyi népszavazással kapcsolatos szabályokról a képviselő-testület önálló
önkormányzati rendeletet alkot.”

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint, az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016.
február 11. napján.
Edelény, 2016. február 11.
Vártás József
jegyző

10./Napirendi pont tárgya:
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 22./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közbeszerzési szabályzat elfogadásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Közbeszerzési
szabályzat
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete az
Önkormányzat és az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal közbeszerzési szabályzatát a határozat
mellékleteként elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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Melléklet a 16/2016.(II.11.) határozathoz

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

2016.
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÉS AZ EDELÉNYI KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA
I. Fejezet
Bevezető rendelkezések

A szabályzat célja
A közbeszerzési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) megalkotásának célja a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 27. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően Edelény Város Önkormányzata, (a
továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint
ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) által a Kbt. és a végrehajtása tárgyában
kiadott jogszabályokkal összhangban meghatározni:
1. az ajánlatkérő által lefolytatandó közbeszerzési eljárások előkészítésének,
lefolytatásának, belső ellenőrzésének rendjét, az eljárásba bevont személyek, és
az eljárás során döntést hozó személyek és testületek felelősségi körét,
2. az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeket, illetőleg
szervezeteket, helyettesítésük szabályait,
3. a közbeszerzési eljárások dokumentálási, illetve az eljárások nyilvánossága
biztosításának rendjét,
4. a közbeszerzési eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket,
illetőleg testületeket,
5. a Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjában foglalt megállapodások megkötésére (in
house szerződés) vonatkozó eljárási rendet.
A szabályzat hatálya
A Közbeszerzési Szabályzat hatálya Edelény Város Önkormányzata és az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által lefolytatandó, a Kbt. hatálya alá
tartozó eljárásokra terjed ki.
II. Fejezet
A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, ellenőrzésének
felelősségi rendje
A közbeszerzési eljárások tervezése és előkészítése, lefolytatása
A közbeszerzési eljárások tervezése
1.)

Az Önkormányzat és a Hivatal minden évben éves összesített közbeszerzési tervet
készít. A Képviselő-testület által meghatározott prioritásokat figyelembe véve a
tervezett közbeszerzéseket oly módon kell meghatározni, hogy az éves
költségvetés elfogadását követően a közbeszerzési eljárások kellő időben
megindulhassanak.
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2.)

Az éves összesített közbeszerzési tervben szerepeltetni kell a több évre áthúzódó
építési beruházásokat, továbbá a több évre vonatkozó szolgáltatásokat.

3.)

Az éves összesített közbeszerzési terv összeállítása a Jegyzői Titkárság feladata.

4.)

Az éves összesített közbeszerzési tervet, a költségvetési év elején, legkésőbb
március 31. napjáig el kell készíteni, és az Önkormányzat honlapján közzé kell
tenni.

5.)

A közbeszerzési tervet előre nem látható okból előállt beszerzési igény esetén
módosítani kell. A módosítást indokolni szükséges. A módosítás előkészítésére,
előterjesztésére és elfogadására a közbeszerzési tervre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.

6.)

A közbeszerzési tervet, illetőleg esetleges módosításait a Képviselő-testület hagyja
jóvá.

A közbeszerzési eljárások előkészítése
7.)

A közbeszerzési eljárások (a továbbiakban: eljárás) előkészítése keretében:
1. a beszerzés tárgyának, mennyiségének pontos meghatározása,
2. az eljárás becsült értékének meghatározása a Kbt. 28.§-ban írtak szerint,
3. az eljárással kapcsolatos feladatleírás, műszaki leírás elkészítése,
4. ezen adatoknak a közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérő által
megbízott szervezet részére történő továbbítása, valamint
5. az eljárás megindítása előtt szükséges döntések meghozatalát segítő
előterjesztések elkészítése
a Jegyzői Titkárság feladatkörébe tartozik, ahol ezen feladatokat a Jegyző által
kijelölt témafelelős végzi.

8.)

9.)

A témafelelősi feladat ellátására olyan személy jelölhető ki, aki az adott
közbeszerzésre vonatkozóan megfelelő szakértelemmel rendelkezik. Megfelelő
szakértelemnek minősül:
i.

a beszerzés tárgyára vonatkozó beszerzési, üzemeltetési, fenntartási
ismeretek és tapasztalatok,

ii.

az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki alkalmassága felmérésére és
megítélésére vonatkozó ismeretek és tapasztalatok, valamint

iii.

esetenként meghatározott egyéb ismeretek és tapasztalatok megléte.

A közbeszerzési eljárás előkészítése tárgyában a 7.) pontban meghatározott
feladatok ellátásán túlmenően minden szükséges feladat ellátása, az
ajánlati/ajánlattételi felhívás és a dokumentáció jogszabályi előírásoknak megfelelő
elkészítése, a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása - beleértve a
központosított közbeszerzési eljárásokat is - az ajánlatkérő által megbízott
szervezet (a továbbiakban: megbízott szervezet) feladata, melynek keretében
ellátja különösen az alábbiak teljesítését
a)

a lefolytatandó eljárás fajtájának meghatározása,
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b)

az ajánlattevők pénzügyi, gazdasági és műszaki-szakmai alkalmasság
igazolására kért adatok és tények meghatározása, figyelembe véve a Kbt.ben foglalt előírásokat és meghatározott módokat,

c)

az elbírálás szempontjainak
meghatározása,

d)

az ajánlattételre vonatkozó szerződés tervezet előkészítése (ha
dokumentáció készül a szerződés tervezetet a dokumentációnak, kell
tartalmaznia),

e)

az eljárás szabályszerű előkészítéséhez szükséges minden egyéb, külön
nem nevesített feladat ellátása.

—

pontszámok

és

súlyszámok

—

10.) A

közbeszerzési eljárás megindításának további feltétele a szerződés
megkötéséhez esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyek megléte.

11.) Az eljárás megindításáról és lezárásáról értékhatártól függetlenül a Polgármester

dönt.
A közbeszerzési eljárások lefolytatása
12.) Az eljárások megindításának kezdeményezése a beszerzés tárgya szerint érintett

osztály feladata.
A közbeszerzési eljárás lefolytatása során az alábbi feladatokat a Jegyzői
Titkárság látja el:
l) a megbízott szervezet vezetőjének értesítése a közbeszerzési eljárás
előkészítésének szükségességéről, az előkészítés határidejének közlése,
m) a bírálóbizottság munkájához szükséges helyiség biztosítása,
n) az iratok, dokumentumok 5 évig tartó őrzésének biztosítása,
o) az eljárást lezáró döntés meghozatalát követően megkötendő szerződés
aláírásra történő előkészítése,
p) a szerződés aláírásának napján, a megbízott szervezet vezetőjének — a
Közbeszerzési Hatóság honlapján való publikálás céljából - történő
megküldése,
q) a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérésre és a megbízott szervezet
haladéktalan tájékoztatása a szerződés esetleges módosításáról, és a
szerződés teljesítéséről.
13.) Az ajánlatkérő által megbízott szervezet vezetője felel azért, hogy a közbeszerzési

eljárás lefolytatása mindenben megfeleljen a Kbt. előírásainak.
A megbízott szervezet feladataihoz tartozik:
r) az eljárást megindító felhívás közzététele, vagy az ajánlattevőknek történő
közvetlen megküldése,
s) az ajánlattevők tájékoztatása, a konzultáció és a helyszíni szemle (helyszíni
bejárás) megszervezése,
t)

az összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése és aláírása,

u) a jelenléti ívek vezetése,
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v) az ajánlatok átvételének és bontásának megszervezése,
w) az értékelésben résztvevő bíráló bizottság tájékoztatása, munkájának
megszervezése,
x) az ajánlatok formai és tartalmi szempontból történő értékelése, e tárgyban
javaslat készítése a bíráló bizottság részére, hiánypótlás, felvilágosítás és
indokolás-kérés tervezetének elkészítése, azok ajánlattevők felé történő
megküldése,
y) a Jegyzőkönyvek elkészítése,
z) szakértők bevonásának kezdeményezése,
j) a bíráló bizottság szakvéleményének és a tagok egyéni értékelő lapjainak
elkészítése és a témafelelősnek történő megküldés útján döntésre történő
felterjesztése,
k) az eljárás eredményéről szóló összegzés és tájékoztató elkészítése,
1) az iratok, dokumentumok ajánlatkérő részére történő átadása, illetve az
ajánlatkérő által biztosított elektronikus rendszerbe történő feltöltése,
m) az éves statisztikai összegezéshez szükséges adatok biztosítása,
n) döntést követően a megkötött szerződés publikálása a Közbeszerzési
Hatóság honlapján,
o) az esetleges szerződésmódosításról hirdetmény közzététele,
p) a közbeszerzés dokumentációjának a pénzügyi eljárásrend, és egyéb
releváns útmutató követelményeinek megfelelően a pályázati e-ügyintézés
felületen történő feltöltése az európai uniós támogatással megvalósuló
fejlesztések esetén,
q) az eljárásokról készült összegzésnek az önkormányzat által biztosított
elektronikus felületre történő megküldése,
r) jelen szabályzatban meghatározott egyéb feladatok végrehajtása.
14.) Az eljárás során a Jegyzői Titkárság munkáját legalább 3 tagú bíráló bizottság

segíti. A bíráló bizottság tagjait a Jegyző javaslata alapján a Polgármester bízza
meg. Amennyiben a bíráló bizottság háromnál több taggal működik, a bizottságnak
páratlan számú tagból kell állnia.
15.) A bíráló bizottság legalább három tagból ákk, és a tagoknak a közbeszerzés tárgya

szerinti, közbeszerzési, pénzügyi és jogi ismeretekkel kell rendelkeznie. A
közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok
elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában
az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és
szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti
szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel. A részben vagy
egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszerzés és
szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt meghaladó, építési
beruházás esetén az ötszázmillió forintot meghaladó értékű közbeszerzési
eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót
bevonni.
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16.) A bíráló bizottság akkor határozatképes, ha a közbeszerzés tárgya szerinti,

közbeszerzési, pénzügyi és jogi ismeretekkel rendelkező tagok közül
szakismeretenként legalább egy tag jelen van. A bíráló bizottság tagjai egy-egy
szavazattal rendelkeznek. A bizottság véleményét nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel alakítja ki.
17.) A bíráló bizottság feladata:

aa) a beérkezett ajánlatokat/részvételre jelentkezéseket a közbeszerzési eljárások
lefolytatásával az ajánlatkérő által megbízott szervezet által előkészített értékelés
alapján formai és tartalmi szempontból megvizsgálja,
bb)az ajánlatoknak, részvételi jelentkezéseknek az ajánlati felhívásban/részvételi
felhívásban, illetve a dokumentációban közzétett és meghatározott értékelési
szempontok alapján a közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérő által
megbízott szervezet által előkészített értékelési javaslatáról dönt,
cc)
javaslatot tesz az alkalmasnak ítélt, illetve az alkalmatlannak ítélt
ajánlattevőre/részvételre jelentkezőre,
dd) a közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérő által megbízott
szervezet útján szakvéleményt és döntési javaslatot készít a döntéshozó részére,
melyben javaslatot tesz az eljárás nyertesére, illetve a második helyezett
személyére vonatkozóan, javaslatát a Kbt. előírásai szerint írásban indokolja,
ee) amennyiben egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb
ajánlatot tevő sem tett a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel
megfelelő ajánlatot; abban az esetben a Bíráló Bizottság a döntéshozó figyelmét
felhívhatja, hogy vizsgálja meg a szükséges pótfedezet biztosításának, ezáltal az
eljárás eredményes lezárásának lehetőségét.
18.) Ha

a közbeszerzési eljárás megindítását kezdeményező Jegyző vagy a
közbeszerzési eljárások lefolytatásával megbízott szervezet úgy ítéli meg, hogy a
közbeszerzés tárgyának bonyolultsága, vagy speciális volta különleges
szakértelmet igényel, javaslatot tesz a bíráló bizottság munkáját segítő szakértő
személyére. Az eljárásban közreműködő szakértőt a Polgármester kéri fel, és dönt
a szakértő díjazásáról.

Az eljárások belső ellenőrzése
19.) Az

eljárások lefolytatásának törvényességét és szakszerűségét
megbízásos jogviszonyban álló belső ellenőr ellenőrzi.

a

Hivatal

20.) Az ellenőrzésekről készült jelentést a Jegyzőnek és a közbeszerzés tárgya szerint

érintett
osztályvezetőnek
megküldi.
A
közbeszerzések
ellenőrzésének
tapasztalatairól az éves belső ellenőrzési jelentés keretében beszámol a Képviselőtestületnek.
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III. Fejezet
Az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az
eljárásba bevont személyek, szervezetek
1.)

A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek kijelölése és a szakértők
megbízása esetén figyelemmel kell lenni a Kbt. 25. §-a szerint meghatározott
összeférhetetlenségi szabályokra. Az összeférhetetlenségi szabályt az ajánlattevő
által megnevezett alvállalkozójára, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő
szervezetre is alkalmazni kell.

2.)

A bíráló bizottsági tagoknak, illetve az eljárásba bevont személyeknek
(témafelelős, szakértő) minden esetben írásbeli nyilatkozatot kell tenniük arról,
hogy a Közbeszerzési Törvényben meghatározott összeférhetetlenség személyükre
vonatkoztatva nem áll fenn, továbbá, hogy az eljárás során tudomásukra jutott
információkkal, adatokkal az ajánlattevőket nem segítik és az adatokat az eljárás
befejezése előtt és azt követően jogosulatlan személy tudomására nem hozzák.
A nyilatkozatot szükség esetén (az ajánlattevők személyének megismerése után)
az ajánlatok bontását követően meg kell erősíteni.

3.)

A közbeszerzési eljárásban részt vevő személyek az eljárás folyamán egyébként is
titoktartásra kötelesek. Az ajánlati felhívás, az ajánlattételi felhívás, a részvételi
felhívás, illetve a dokumentáció feltételeivel kapcsolatban az ajánlattevőkkel külön
megbeszéléseket nem folytathatnak. Vonatkozik ez a témafelelősre, valamint a
munkáját segítő adminisztrációs munkatársakra is. A témafelelős feladata ezen
munkatársak figyelmét felhívni arra, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatban
felvilágosítást, tájékoztatást nem adhatnak.

4.)

A Képviselő-testület hatásköre:
ff) ha a nyertes ajánlattevő ajánlatában megjelölt ellenszolgáltatás mértéke a
rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét meghaladja, dönt a pénzügyi
fedezet biztosításáról,
gg) konzorciumi együttműködés keretében megvalósuló közbeszerzések esetében
a jelen szabályzattól eltérő rendelkezések alkalmazásáról a konzorciumi
együttműködési megállapodás elfogadásakor dönt.

5.)

A Polgármester hatásköre a közbeszerzési eljárásokban:
hh) a szükséges mértékű pénzügyi fedezettel rendelkező eljárások esetén
értékhatártól függetlenül dönt az eljárást megindító hirdetmény és
dokumentáció elfogadásáról, annak esetleges módosításáról, az eljárást lezáró
döntést,
ii) a Kbt. 113.§ -a valamint a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény
közzététele nélküli eljárás esetén az eljárás megindításával egyidejűleg dönt a
meghívandó gazdasági szereplők személyéről,
jj) az eljárás megindításával egyidejűleg dönt a bíráló bizottság tagjai, és ha
szükséges a szakértő felkéréséről,
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kk) meghozza a közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérő által
megbízott szervezet véleménye alapján az eljárás során az ún. közbenső
eljárási döntéseket az alábbiak vonatkozásában,
da) az eljárást megindító felhívás módosítása, visszavonása [Kbt. 53., Kbt.
55. §],
db) az ajánlattételi, részvételi határidő módosítása [Kbt. 52. § (3)-(5)
bekezdés, Kbt. 56. § (4) bekezdés],
dc) dönt a közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérő által
megbízott szervezet által előkészített hiánypótlás, felvilágosítás,
indokolás-kérésről,
dd) előzetes vitarendezésre vonatkozó álláspont jóváhagyása, ezzel
összefüggésben hiánypótlás elrendelése, eljárást megindító felhívás és
dokumentáció módosítása [Kbt. 80. §],
de) az eljárás felfüggesztése [Kbt. 154. § (3) bekezdés],
df)

ajánlatok érvénytelensége, ajánlattevők kizárása a Kbt. 73. § és 74. §-a
alapján, [továbbá a 72. § (3) bekezdés]

dg) ajánlatok elbírálásáról készített írásbeli összegezés módosítása a Kbt. 79.
§ (4) és (5) bekezdése alapján,
dh) szerződéskötés időpontjának módosítása a Kbt. 131. § (6) bekezdése
alapján, tekintettel a Kbt. 131. § (5) és (8) bekezdésére.
ll) Közös ajánlatkérés esetén a Kbt. előírásainak megfelelően együttműködési
megállapodást a jelen Közbeszerzési Szabályzatban meghatározott hatásköri
előírások biztosításával megköti.
6.)

A döntés alapján készült dokumentumokat — beleértve az eljárás alapján létrejött
szerződéseket is — a Polgármester, Hivatal esetében a Jegyző, akadályoztatásuk
esetén az általuk felhatalmazott személy írja alá.
IV. Fejezet
A közbeszerzési eljárások dokumentálási rendje

1.)

E szabályzat II. fejezete szerint elkészült közbeszerzési terv nyilvános. A
közbeszerzési tervet az önkormányzat honlapján — az esetleges módosításokkal
együtt — közzé kell tenni, és biztosítani kell, hogy legalább 5 évig folyamatosan
elérhető legyen. A közzétételről a Jegyzői Titkárság gondoskodik.

2.)

Az eljárás során valamennyi dokumentumot írásban kell elkészíteni, és az egyes
eljárási cselekményeket a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően írásban kell rögzíteni.

3.)

Az eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével
kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás lezárultától, illetőleg a szerződés
teljesítésétől számított 5 évig az ajánlatkérő irattárában meg kell őrizni. Ha a
közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős
befejezéséig, de legalább 5 évig meg kell őrizni.
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4.)

Az ajánlatkérő nevében a Jegyzői Titkárság a tárgyévi beszerzésekről külön
jogszabályban meghatározott minta szerint a közbeszerzési eljárások
lebonyolításával megbízott szervezet által szolgáltatott információk alapján éves
statisztikai összegzést készít, melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31.
napjáig a jogszabályban megjelölt szervnek megküld.

5.)

A témafelelős köteles gondoskodni a hatályos jogszabályi rendelkezéseinek
megfelelően a nyilvánosság biztosításáról, valamint a Kbt. 2. § (1), 44. § (3) és
(4), valamint a 117. § (5) bekezdéseinek betartásáról.

6.)

Az egyes közbeszerzési eljárások Kbt.-ben és egyéb jogszabályokban előírt
dokumentálásáról, szabályszerű lefolytatásáról, az eljárás eredményének
közléséről, közzétételéről és a szerződés megkötésre történő előkészítéséről,
valamint a közbeszerzési eljárás során felmerülő valamennyi hirdetmény
közzétételéről a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szervezet
köteles gondoskodni. A közzétételi és egyéb eljárási díjak megfizetésének
feltételeiről a felek a közöttük létrejött szerződésben ettől eltérően is
rendelkezhetnek.

7.)

Az ajánlatkérő köteles honlapján történő közzététel útján a Kbt.-ben előírt
nyilvánosságot, tájékoztatást biztosítani.
V. Fejezet
Az eljárásba bevont személyek, az eljárás során
döntést hozó személyek és testületek felelősségi
köre

1.)

Az eljárások előkészítésének és lefolytatásának szabályszerűségéért, illetve
jogszerűségéért, azok adminisztrálásáért és a szerződés teljesítéséről szóló
hirdetmény közzétételéért, a Kbt. által előírt publikációs kötelezettség teljesítéséért
a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szervezet vezetője valamint a
Jegyző a felelős.

2.)

Az eljárások előkészítése során a II. fejezet 8. pontjában foglalt feladatok
ellátásáért, a szerződések teljesítésének ellenőrzéséért, illetve az eljárás során
keletkezett és a közbeszerzési eljárások lebonyolításával megbízott szervezet által
átadott iratok megőrzéséért, a nyilvánosság biztosításáért a Jegyző, a témafelelős
és az ajánlatkérő által megbízott szervezet vezetője valamint a Polgármester
felelős.

3.)

A Kbt. rendelkezéseinek mellőzésével lefolytatott eljárásokért a Polgármester, a
Hivatal esetében a Jegyző felelős.

4.)

A szerződés teljesítése során a témafelelős köteles figyelemmel kísérni a
teljesítésben résztvevő egyéb személyek, szervezetek jogszabályi előírásoknak való
megfelelését.
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VI. Fejezet
In house megállapodások megkötésére vonatkozó rendelkezések
1.)

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)-i) pontjának hatálya alá tartozó megállapodások
előkészítése a szerződés tárgya szerint illetékes osztály feladatkörébe tartozik.

2.)

A témafelelős az előkészítés során a szükséges adatok és tájékoztatás
megadásával köteles az ajánlatkérő által megbízott szervezet vezetője írásbeli
szakvéleményét beszerezni a megállapodás megkötésének közbeszerzési jogi
szabályossága tárgyában.

3.)

A megállapodás megkötése
hatáskörébe tartozik.

tárgyában

hozandó

döntés

a

Polgármester

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. előírásait, valamint az
ajánlatkérő belső szabályzataiban foglalt eljárási rendet kell megfelelően alkalmazni.
Jelen szabályzatot a Képviselő-testület a 16/2016.(II.11.) határozatával hagyta jóvá.
A szabályzat 2016. február 15-én lép hatályba.
Hatályba lépésével egyidejűleg a Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2012.(III.21.) határozatával jóváhagyott és 68/2013.(III.20.) határozatával
módosított Közbeszerzési Szabályzat hatályát veszti.

Edelény, 2016. február 11.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
Jegyző
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11./Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 23./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelény Város Önkormányzata 2016. évi összesített
közbeszerzési tervének elfogadásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Edelény Város Önkormányzata 2016. évi összesített közbeszerzési
tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) Edelény Város Önkormányzata
2016. évi összesített közbeszerzési tervét – a határozat
mellékleteként - j ó v á h a g y j a.
2. Képviselő-testülete elrendeli a jóváhagyott Edelény Város
Önkormányzat 2016. évi összesített közbeszerzési tervének
Edelény város honlapján történő közzétételét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, honlap szerkesztő
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Melléklet a 17/2016.(II.11.) határozathoz

Edelény Város Önkormányzatának
2016. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya

CPV kód

Irányadó
eljárásrend
Tervezett
eljárási típus

Időbeli ütemezés
Közbeszerzés
Szerződés
előzetesen
A közbeszerzés
Az eljárás
teljesítésének
várható
becsült értéke
forrása
megindításának
időpontja vagy a
(nettó) Ft-ban tervezett időpontja
szerződés időtartama

I. Építési beruházás
9/2011. (II. 15.) Korm. Rendelet
a
vis
maior
támogatás
45232300-5
felhasználásának
részletes
45213316-1
szabályairól
című
felhívásra
45231300-8
benyújtott utakat és vízelvezetők

Nemzeti
eljárásrend

21,5 millió

2016. I. negyedév

60 nap

Hazai forrás

felújítása a Nagy-Császtán

Edelény, 2016. február 5.

Molnár Oszkár
polgármester
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12./Napirendi pont tárgya:
Járási Esélyegyenlőségi Programterv elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 24./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai
előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

Bizottság

az

Polgármester – Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta,
majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Járási Esélyteremtő Programterv elfogadásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Járási Esélyteremtő Programterv elfogadásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete a Járási
Esélyteremtő Programtervet megismerte, és azt a határozat
mellékleteként j ó v á h a g y j a .
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, Türr István Képző és Kutató Intézet
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Melléklet a 18/2016. (II.11.) határozathoz
Területi együttműködést segítő programok az Edelényi Járásban

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ
PROGRAMTERV
EDELÉNYI-JÁRÁS

ÁROP-1.A.3-2014-2014-0025

2015

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

13./Napirendi pont tárgya:
Polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 25./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy az előző évben elég nagy vitát váltott ki a
testületben a szerinte jogos szabadságmegváltási kérelem. Örömmel látta, hogy az
ütemtervnek megfelelően 2015-ben sikerült polgármester úrnak kivenni a teljes évi
szabadságot.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Polgármester
szabadságolási
jóváhagyásáról

ütemtervének

a

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgármester szabadságolási ütemtervének
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy Molnár Oszkár polgármester 2016. évben
39 munkanap szabadságra jogosult.
2. Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése
alapján - a határozat mellékleteként jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Jegyzői Titkárság
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Melléklet a 19/2016.(II.11.) határozathoz
Polgármester szabadságolási ütemterve
2016. év

Hónap

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

Kivenni tervezett
szabadságok száma
(nap)
3
3
2
12
12
1
6
39

14./Napirendi pont tárgya:
Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezéséhez, és engedélyezéséhez
fedezet biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 26./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester az a kérése polgármester úrhoz, hogy egy rövid tájékoztató
keretében ismertesse, hogy hol áll a Császtai szőlőhegyre az ivóvízvezeték kiépítésének
a kérdése, ki, mit vállalt és mi várható.
Polgármester: Köszöni a felvetést, ezt természetesen megteszi. Elmondja, hogy tavaly
már egyszer tárgyalta a testület ezt a kérdést és akkor biztosított valamennyi fedezetet.
Az ivóvízvezeték kiépítésére az előkészítő munkák az ÉRV szoros bevonásával történt. A
tervezői ajánlatuk beérkezését követően szembesültek azzal, hogy a korábban
biztosított fedezet nem elegendő, ezért van most itt ez az előterjesztés.
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Azt tudni kell, hogy kb. 10 nappal ezelőtt írták ki azt a pályázatot, ami a turisztikáról
szól. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy Edelényben erre vártak, és egyértelműen a
Császta szőlőhegyre van kiírva, hiszen ez a pályázat tartalmazza azt az elemet is, amely
alapján pályázati pénzből megvalósulhat az ivóvízvezeték kiépítése, és amennyiben ezt
a pályázatot sikeresen fogják benyújtani, abban az esetben természetesen ez a tervezői
költség, amit a testület jóváhagyott, beépíthető a pályázatba. Tehát visszakaphatják a
pályázatból. Ebből a pályázatból azt az egy pontot mondja el, ami ide vonatkozik, ez
pedig a következő: rendezvény helyszíneken közművesítés kiépítésének biztosítására,
(áram, vízellátás). Gyakorlatilag ebbe a pályázatba teljesen egyértelműen beleillik a
Császtai ivóvízhálózat kiépítése. Mindamellett, hogy hagyományosan a szőlősgazdáké a
Császta szőlőhegy, azért több mint egy évtizede Virág Tamás képviselő úr nagyon
komoly ambicionális terveivel egyetemben a Császta elkezdett a turisztika irányába is
fejlődni. Az önkormányzat az első pillanattól kezdve támogatta ezeket az elképzeléseket
és mindig segítette ezek megvalósítását. Egyre inkább tolódik a Császta a turisztika
irányába is, és ebben partner az Északerdő Zrt., aki megépítette tavaly a kilátót a
hegyen, amelynek rengeteg látogatója van. Ebben a pályázatban nyílván nem csak egy
ivóvízvezetéknek a kiépítését szeretnék majd megvalósítani, hanem sok más egyebet is,
egy új színpadot, nézőteret, egy központi épület kialakítását, ami alkalmas lesz
különböző rendezvények lebonyolítására, és természetesen lenne benne vizesblokk is.
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy Edelény városnak egyik rendezvény területe
hosszú évtizedeken keresztül a kastélykert volt, de nemcsak, mint rendezvényterület,
hanem mint rekreációs terület is a városban szerepet játszott. Tény, hogy a kastélykert
ilyen funkcióját elvesztette, és reményeik szerint teljesen megújult és más funkcióval
fog előállni a jövőben, de a város keresi azt a rekreációs területét, ahol nemcsak
rendezvényeket, hanem ugyanúgy, mint régen lehetett látni, hogy gyerekekkel
kimentek és sétáltak a Bódva-parton, ott piknikeztek. Erre a Császta kitűnő lenne,
kitűnő adottságokkal is bír. Az is örömteli, hogy az infrastruktúra egyre jobban fejlődik,
már teljesen aszfaltos úton lehet kimenni, világítás már régóta van. Az ivóvíz a
következő lépcső. Az ivóvíz több mint 6 km-en leágazó vezetékkel történő kivezetésének
megvan az a szakmai veszélye, hogy ha nincs megfelelő mennyiségű vízkivétel, akkor
ebben a szakaszban pangó víz fog megjelenni. A pangó víz első lépcsőben csak
esztétikai látvány lesz, zavaros lesz a víz, később átváltozik más kórokozók
tenyészhelyévé is. Ezért vagy biztosítani kell a megfelelő mennyiségű vízkivételt, vagy
gyakran kell majd mosatni a rendszert. Korábban polgármester úrral szót váltottak több
alternatív lehetőségről is, pl. Rudolftelep felőli megtáplálásáról is, amely rövidebb
szakaszt jelentene, de azt gondolja, hogy több telken való átvezetése gondot jelentene,
illetve javasolta egy helyi, nagyobb ciszternát létesíteni, amit időszakosan fel kell tölteni.
Az javasolja, hogy a tervezés során az alternatívákat is vegyék figyelembe, és nézzék
meg az üzembiztonságot a fenntarthatóság szempontjából.
Polgármester: Természetesen a tervező is tisztában van ezekkel a problémákkal. A
Rudolftelep felőli rácsatlakozás rengeteg időbe telne, hiszen nem önkormányzati területen
haladna át a vezeték, ez egy kicsit macerás dolog lenne, és hosszú éveket venne igénybe.
A tervezővel rengeteget beszélt erről a problémáról, ő azt mondta, hogy a terveiben
kezelni fogja az un. pangó víz ügyet, de van itt közöttük egy szakember is, aki hivatottabb
erre a szakmai kérdésre válaszolni.
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Fischer Ferdinánd képviselő: A tervezési időszakban valószínűleg a tervező erre oda fog
figyelni, az természetes, hogy ha egy különálló ág lenne a pincesor végén, ahol nincs vízkivétel, ott lehet pangó víz, de úgy gondolja, hogy itt körvezetéket is ki lehet építeni úgy,
hogy felviszik a pincesorra és a másik ágon vissza és így egy folyamatos vízpótlás
keletkezik benne. Az pedig, hogy itt milyen nyomásfokozó, vagy nyomómedence kell, a
tervezéskor a szakemberek kitalálják hozzá. Úgy gondolja, ha a terv meglesz, akkor a
testületnek lesz alkalma arra, hogy átnézze és egyeztessenek róla.
Polgármester: Képviselő úr el is mondta azt, amit a tervező is javasol, így fogja
megtervezni. Tehát nem az aszfalt út nyomvonalában fog kiépülni a harangtoronyig, vagy
a rendezvény térig a gerincvezeték, hanem kiérve az erdőből, az aszfalt úttól jobbra elindul
egy önkormányzati makadám út, a nyomvonalat azon fogja felvinni, a pincesor erdőfelőli
szélén éri el magát a pincesort és onnét pontosan egy körvezeték fog kiépülni, amivel ezt a
hibát ki tudja küszöbölni. Egyébként így rövidebb is lesz a gerincvezeték építése.
Ezek után, - mivel további mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezéséhez,
és engedélyezéséhez fedezet biztosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy-Császta
szőlőhegyre kiépítendő ivóvízvezeték tervezéséhez, és engedélyezéséhez
fedezet biztosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) hozzájárul a Nagy-Császta szőlőhegyre kiépítendő
ivóvízvezeték engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészíttetéséhez,
melyre a 2015 évi használati díj ivóvízközmű fejlesztésekre történő
felhasználásának maradványértékéből és a 2016. évi használati díj
terhére bruttó 4.965.700,-Ft összegű fedezetet biztosít. Az
engedélyezési eljárás és egyéb kapcsolódó költségeket – melyek
jelenleg még nem számszerűsíthetőek – a 2016. évi víziközmű
használati díj terhére biztosítja.
2. Amennyiben sikeres pályázat benyújtást követően a tervezés, és
engedélyezés költsége pályázati támogatás terhére elszámolhatóvá
válik, Képviselő-testület elrendeli a fedezet víziközmű fejlesztést
szolgáló használati díj alapba történő visszapótlását.
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3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az árajánlatok
beszerzésére, a legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevővel a tervezési
szerződés aláírására, és az engedélyezés megindítására.
Határidő: 2016.12.31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

15./Napirendi pont tárgya:
Edelény, Borsodi út 2. szám alatti társasház alapító okiratának felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 27./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény, Borsodi út 2. szám alatti Társasház alapító okiratának
felülvizsgálatáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény, Borsodi út 2. szám alatti Társasház alapító okiratának
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő Edelény belterület 1169/A/32. helyrajzi számú „egyéb
helyiség” megnevezésű ingatlan értékesítési feltételeinek a
megteremtése érdekében az Edelény, Borsodi út 2. szám alatti
társasház alapító okiratának – a határozat mellékletét képező
felmérési terven feltüntetett külön tulajdonú ingatlanrészeknek
megfelelő – módosításával egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társasház
alapító okirat módosításának elkészítésére és az ingatlannyilvántartásban történő átvezetéshez szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: A társasházi közgyűlés
elfogadó határozat időpontját követő 15. nap
Felelős: polgármester
Értesül: Szolink Bt., osztályok, Kft.
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16./Napirendi pont tárgya:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakör
betöltésére szóló pályázati kiírásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 28./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb
vezetői) munkakör betöltésére szóló pályázati kiírásáról
1. Edelény

Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Mátyás Óvoda és
Bölcsőde (székhely: 3780 Edelény, Mátyás király u. 7/a.)
óvodavezetői munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati
felhívását a határozat mellékleteként jóváhagyja.

2. Képviselő-testület

elrendeli a pályázati felhívás Önkormányzat
hirdetőtábláján,
a
Közszolgálati
Személyzeti
Főigazgatóság
kozigallas.gov.hu portálján történő közzétételt, és az Oktatási és
Kulturális Közlönyben való megjelentetését.

Határidő: azonnal, illetve 2016.06.30.
Felelős: jegyző, polgármester
Értesül: osztályok, intézmény
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Melléklet a 22/2016.(II.11.) határozathoz
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Edelényi Mátyás
Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére az
alábbiak szerint:
1.)

Közalkalmazotti jogviszony időtartama:

2.)

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

3.)

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás
2016. augusztus 1.-2021. július 31-ig szól.

4.)

A munkavégzés helye:

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
3780 Edelény, Mátyás király 7/a.

5.)

Az intézmény tevékenységi köre: Gyermekek óvodai nevelése és
bölcsődei ellátása

6.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek
ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és
Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket.

7.)

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és
illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet az irányadóak.

8.)

határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszony

Pályázati feltételek:
- óvodapedagógus felsőfokú végzettség,
- pedagógus–szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- legalább öt év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben
történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- büntetlen előélet

337

- annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt
9.)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléssel, valamint vezetési programot,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására,
hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati
anyagát megismerhetik,
- az iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatát,
- a pályázó esetleges kérése a pályázat elbírálásának napirendjéhez kapcsolódó
zárt Képviselő-testületi ülés tartására.

10.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

11.)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Oszkár
polgármester nyújt a 48/524-100-as telefonszámon

12.)

A pályázat benyújtásának módja:
Kizárólag postai úton, a pályázatnak Edelény Város Önkormányzat címére történő
megküldésével (3780 Edelény, István király útja 52. Kérjük a borítékon
feltüntetni a pályázati azonosító számot: 2/2016, valamint a munkakör
megnevezését: óvodavezető

13.)

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek
véleményének beérkezése után a pályázatokat a Humánpolitikai Bizottság
véleményezi.
A megbízásról Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

14.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

15.)

A pályázati kiírás Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ honlapján való közzétételének időpontja: 2016. március 1.

A pályázati kiírást az Oktatási és Kulturális Közlönyben, illetve a helyben szokásos módon
meg kell jelentetni.
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17./Napirendi pont tárgya:
Bölcsődei csoporthelyiség kialakításáról, bölcsődei csoport indításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 29./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Bölcsődei csoporthelyiség kialakításáról, bölcsődei csoport indításáról
Edelény

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete

megtárgyalta

a

„Bölcsődei csoporthelyiség kialakításáról, bölcsődei csoport indításáról”
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) 2016. április 1. napjától az Edelényi Mátyás Óvoda
és Bölcsődében 1 új bölcsődei csoport indítását engedélyezi,
mellyel az intézményben működő csoportok számát 2016. április 1.
napjától három csoportban határozza meg, mellyel egyidejűleg 2 fő
kisgyermek gondozó álláshely létesítését engedélyezi.
2. Képviselő-testület a harmadik bölcsődei csoport beindításához
szükséges eszközök, bútorok beszerzéséhez 600 eFt fedezetet
biztosít a 2016. évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére.
3. Képviselő-testület elrendeli a bölcsődei gondozási díj bevezetéséhez
szükséges önkormányzati rendeletmódosítás elkészítését és Képviselőtestület elé terjesztését a 2016. március 17. napján tartandó soron
következő rendes testületi ülésre. A tervezet elkészítését 300
Ft/gyermek/gondozási nap összegű térítési díj beépítésével
rendeli el.
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4. Képviselő-testület
elrendeli
továbbá
a
működési
engedély
megszerzéséhez szükséges dokumentumok elkészítését, és a működési
engedély iránti kérelem benyújtását.
Határidő: 1. 2016. április 1.
2. azonnal
3. 2016. március 1.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, intézmény

18./Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Loj Balázs alpolgármester: Az ülés elejéhez kapcsolódva, jól láthatóan elkezdődött az
ingatlanok, illetve a telkek adásvételének mozgása Edelény városában. Rengeget olyan
kérdést kap ő is, hogy van-e még az önkormányzatnak eladó építési telke, illetve, hogy
milyen ingatlanok vannak eladók. Ez köszönhető annak és természetesen meg kell, hogy
ejtsék, és mint polgármester úr mondta, nagyon sok tényező játszik szerepet közre,
hogy halad a város, vagy éppen elmennek az emberek, vagy letelepednek. A kormány
otthonteremtési programjának szerinte nagyban köszönhető az, hogy például beindultak
a telekvásárlások Edelény városában. Arra biztatja képviselőtársait, és kéri az
önkormányzati dolgozókat és mindenkit, akinek ebben valamilyen szerepe van, hogy
alakítsanak ki építési telkeket Edelényben. Tudja, hogy vannak még lehetőségek, telkek,
amik még nincsenek közművesítve, nincsenek leosztva önkormányzati területek, amik
alkalmasak erre, de ő úgy látja és gondolja, hogy van esély arra, hogy új házak
épüljenek, új ingatlant vásároljanak, ezáltal gyermekes családok települjenek be.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 1/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény belterület 1/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény belterület 1/4
helyrajzi számú ingatlant – az Ozorák István igazságügyi ingatlan

értékbecslő és műszaki szakértő (ig. szám: 0682) által
megállapított – bruttó 2.095.500,- Ft vételárért értékesíti
Ferencsik István és Ferencsikné Molnár Helga (3753 Abod,
Tóth út 42. szám alatti lakosok) részére.
2. A vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg
egy összegben köteles megfizetni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Határozatról értesülnek: vevő, ügyvéd, osztályok

19./Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 31./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 1/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény belterület 1/8 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény belterület 1/8
helyrajzi számú ingatlant – az Ozorák István igazságügyi ingatlan

értékbecslő és műszaki szakértő (ig. szám: 0682) által
megállapított – bruttó 1.800.000,-Ft vételárért értékesíti
Novák Szabolcs (3770 Sajószentpéter, Melinda út 5. szám alatti
lakos) részére.
2./ A vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg
egy összegben köteles megfizetni.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: vevő, ügyvéd, osztályok

20./Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 32./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 1/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény belterület 1/9 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény belterület 1/9
helyrajzi számú ingatlant – az Ozorák István igazságügyi ingatlan

értékbecslő és műszaki szakértő (ig. szám: 0682) által
megállapított – bruttó 2.063.750,- Ft vételárért értékesíti a
Geosignal Geofizikai és Kútszelvényező Kft. (adószáma:
23727139-2-05, cégjegyzékszáma: 05-09-023128, székhelye: 3780
Damak, Dózsa György út 68., képviseli: Juhász Gergely József
ügyvezető) részére.
2./ A vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg
egy összegben köteles megfizetni.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: vevő, ügyvéd, osztályok

21./Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 33./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – Ezek után, mivel kérdés, vélemény nem volt - a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának állásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést és
az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 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
osztályok
Értesül:

22./Napirendi pont tárgya:
Bizottságok 2016. évi munkatervének ismertetéséről
Humánpolitikai Bizottság
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Előadók: bizottságok elnöke
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 34./, 34/1. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság elnökei ismertették a
bizottságok 2015. évi munkatervét, melyet a bizottságok jóváhagytak, valamennyi
munkaterv a képviselő-testület munkatervére épül.

23./Napirendi pont tárgya:
Az Edelényi Mentőállomás részleges felújításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 35./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Loj Balázs alpolgármester: Szeretne örömének hangot adni, hogy a mentősök által
régóta szorgalmazott dolog, miszerint újítsák fel a Mentőállomást, ez megtörténik.
Tudja, hogy ez önkormányzati épület, de nem az önkormányzat feladata, hiszen van
egy olyan jellegű szerződés, amiben az van, hogy ők végzik ezt a felújítást. Most mégis
az edelényi önkormányzat hozzájárul és segíti a Mentőállomás felújítását. Az edelényi
mentősöknek további jó munkát, és köszöni, hogy vigyáznak rájuk, és a bajban ott
vannak.
Borza Bertalan képviselő: A mai nap polgármester úr elmondta, hogy milyen fontos az
is, és hogy milyen sokat dolgozik rajta az önkormányzat, a hivatal apparátusa azon,
hogy olyan élhető város legyen, és minden olyan szolgáltatást megkapjon az itt élő,
mint a Budapesten élő. Úgy gondolja, ehhez az egészségügyi ellátás, ezen belül a
mentő helyben van, amelyért nagyon sokat küzdött az önkormányzat, hogy
visszakerüljön ide a Mentőszolgálat. Ez ugyan ilyen fontos a lakosság számára. Ehhez a
felújításához részben járult hozzá, hiszen pályázati forrásból fog megújulni a
Mentőállomás épülete. Ez is egy pozitívum, sikertörténet, hogy közös összefogással, az
önkormányzattal a Mentőszolgálat fenntartójával sikerül korszerű munkakörülményeket
biztosító állomást létesíteni, amely hosszú távon is szolgálja Edelény város érdekét.
Polgármester: A lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy az Mentőállomás épülete az
önkormányzat tulajdonában van, az Országos Mentőszolgálat bérli, aki egy pályázat
nyomán 20 millió forint összeget nyert ennek az épületnek a részleges felújítására. Ez
alapvetően nyílászárók cseréjét, festését takarja. Megkereste a Mentőállomás vezetője
és az Országos Mentőszolgálat képviselője, és kérték, hogy próbáljon meg az
önkormányzat hozzájárulni az épület felújításához. Rendkívül veszélyes állapotban van a
villanyvezeték, burkolás, stb. kellene. Azt mondta, misem természetes, ők is hozzáteszik
a maguk részét, még ha szűkében állnak is a fejlesztési forrásoknak, akkor is. A
tervezők elkészítették az ajánlatukat, ez 3,6 millió forint bruttóban. Ez az, amivel
szükséges még kiegészíteni a felújítást. A tegnapi napon a Munkaügyi Központ
épületében a légimentők történetét bemutató fotókiállítás nyílt, amely egy
vándorkiállítás, és a megye összes járását végigjárja, és mindenhol a Munkaügyi
Központban kerül kiállításra az ügyfélforgalom miatt, hogy minél többen lássák. Itt volt
a Miskolci Légimentő Bázis vezetője, illetve egy teljesen civil alapítvány kuratóriumi
elnök asszonya, aki teljesen önkéntes kezdeményezésre hozta létre ezt az alapítványt a
légimentők megsegítése céljából.
A későbbiek folyamán még érdekes lehet ez a légimentős történet, nyilván mindenkinek
fontos, és reméli, hogy soha senki nem szorul majd rá, hogy segítsenek a légimentők,
de azért nem árt az, ha látják az emberek, hogy milyen munkát végeznek, hogyan
mentenek életeket. Üröm az örömben, a bázisparancsnok elmondása alapján, hogy
sajnos ebben a térségben repülnek szinte a legtöbbet a megyéből, és sajnos ebben a
völgyben fordul elő legtöbbször az az eset is, amikor nemhogy légimentőre nem lett
volna szükség bizonyos esethez, hanem még sima mentőre sem, és kihívják a
légimentőt. Ez is egy olyan dolog, ami megérne egy-két misét. Arról szeretné
tájékoztatni a képviselő-testületet és a lakosságot, hogy ezen a kiállításon részt vett az
edelényi Mentőállomás vezetője is, aki megkereste a kiállítás megnyitóján azzal, hogy
baj van, hogy olyan állapotba került az épület a felújítás folyamán, amire nem
számítottak, mert a kivitelező azt ígérte nekik, hogy folyamatában újítják föl, most pedig
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az egész épületet szétverték belülről. Magyarul nem tudnak működni átmeneti ideig. A
megyei vezetőség azt a parancsot adta ki számukra, hogy az egyik mentő járművet
izsófalvai állomásra, a másikat pedig a sajószentpéteri állomásra telepítsék le erre az
időre, amíg el nem készül a Mentőállomás. Azt mondta erre, hogy azt nem engedik
meg, hogy elmenjen innen mindkét mentőautó. A mai nap fog megtörténni, hogy a két
mentőautó az Egészségház udvarán fog parkolni éjjel, nappal, és a panzió első két
szobáját biztosítják a mentősök számára napi 24 órában, természetesen ingyen és
bérmentve.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2016.(II.11.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az Edelényi Mentőállomás részleges felújításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Mentőállomás részleges felújításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozta:
1./ Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
tulajdonában lévő Edelény belterület 706/2. helyrajzi számú, a
természetben 3780. Edelény, Antal György út 85. szám alatti
Mentőállomásnak az Országos Mentőszolgálat TIOP 2.2.8.A-15/1.
kódszámú nyertes pályázata keretében történő felújításához és
korszerűsítéséhez kapcsolódva az épület villamos hálózatának a
cseréjét, a szolgálatvezetői és hátsó iroda, öltöző, pihenőszoba és
folyosó helyiségeiben a burkolatok cseréjét
saját forrás
biztosításával
jóváhagyja,
tulajdonosi
hozzájárulását
megadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Képviselő-testület az 1. pont szerinti munkák elvégzéséhez a 2016.
évi költségvetés 9. melléklet Felhalmozások 1. sorában tervezett
pénzeszköz átadás, valamint a fejlesztési céltartalék terhére
3.600.000,- Ft-ot, azaz Hárommillió-hatszázezer forintot biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, pénzügyi ov.
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési
munkák elvégzéséhez a nyertes ajánlattevővel történő vállalkozási
szerződés megkötésére.
Határidő: 2016. február 20.
Felelős: polgármester
Értesül: Országos Mentőszolgálat, osztályok

Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy minden képviselő határidőre eleget tett vagyonbevallási
kötelezettségének.
Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a megjelenést, és a nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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