EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2016. február 29-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Edelényi
2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
Alapító Okiratának módosításáról
3. Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
4. Tanuszoda építéséhez kapcsolódó ivóvíz bekötővezeték kiépítéséről
5. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

E d e l é n y, 2016. február 29.

Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 29én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli 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 képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
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. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról Edelényi
Előadó: polgármester
2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító
Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
3. Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
4. Tanuszoda építéséhez kapcsolódó ivóvíz bekötővezeték kiépítéséről
Előadó: polgármester
Polgármester javasolja napirendre felvenni az „Edelény Város Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról” szóló 40./ sorszámú előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 képviselő döntéshozatalban
részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

való
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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
elfogadását a módosítással együtt.

a

rendkívüli

ülés

napirendi

pontjainak

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. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
2. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító
Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
3. Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
4. Tanuszoda építéséhez kapcsolódó ivóvíz bekötővezeték kiépítéséről
Előadó: polgármester
5. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 36./ 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.
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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
29/2016.(II.29.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Módosító okiratát egységes szerkezetben a határozat 1.
melléklete szerint jóváhagyja.
2. Képviselő-testület az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Alapító okiratát egységes szerkezetben a határozat 2.
melléklete szerint jóváhagyja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító
okirat aláírására.
4. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Mátyás Óvoda és
Bölcsőde Alapító okiratát Módosító okirat és az Alapító okirat
Magyar Államkincstár részére történő megküldését törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából.
Határidő: 1-3. pont: azonnal, 4. pont: 2016. március 1.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK
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1. mellékelt a 29/(II.29.) határozathoz
Okirat száma: 1/M/2016.
Módosító okirat
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2015.06.25. napján kiadott, 1/A/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján – a 29/2016.(II.29.)
határozatra figyelemmel – a következők szerint módosítom:
1.Az Alapító okirat 3. pontja az alábbi 3.2 ponttal egészül ki:
„3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.”
2.Az Alapító okirat 4.1. pontjában az „óvodai ellátás” helyébe az „óvodai
nevelés” szöveg lép.
3.Az Alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban meghatározott
óvodai neveléssel és bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat.
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint a gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült –
nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott
beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek ellátása.”
4.Az Alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat a következő sorokkal
egészül ki:
8 104031
9

104035

Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok
nappali intézményében

5.Az Alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.
6.Az Alapító okirat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény
6.1.1. típusa: óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, bölcsődei ellátást
biztosító többcélú, közös igazgatású intézmény
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6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott óvodai ellátás, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.
§ (1) bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás
6.1.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási,
utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik.
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján
az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Művelődési
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Edelény, István
király útja 49.) látja el.
6.2.A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a
köznevelési intézmény
tagozat
megjelölése

feladatellátási hely megnevezése
1 óvodában Edelény, Mátyás király út 7/a szám alatt

maximális
gyermek-,
tanulólétszám
48 fő

2

az óvodában Edelény, Mátyás király út 1. szám alatti
telephelyen

105 fő

3

az óvodában Edelény, Bányász út 2. szám alatti
telephelyen

60 fő

4

az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám alatti
telephelyen

52 fő

5 a bölcsődében Edelény, Mátyás király út 7/a szám alatt

38 fő

6.3.A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe

ingatlan
helyrajzi
száma

1 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a

168/2.

2 3780 Edelény, Mátyás király út 1.

175/2.

3 3780 Edelény, Bányász út 2.

652.

4 3780 Edelény, Árpád út 41.

2202

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga
Az intézmény az
óvodai nevelés,
elidegenítés,
bölcsődei ellátás
megterhelés
kivételével a
hatályos
óvodai nevelés
jogszabályok és
önkormányzati
rendelet(ek)ben
foglaltak szerint
óvodai nevelés
önállóan
rendelkezik a
használatba adott
óvodai nevelés
vagyonnal.

6

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Edelény, 2016.02.29.
P.H.

aláírás

2. melléklet a 29/2016.(II.29.) határozathoz
Okirat száma: 1/A/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Edelényi Mátyás Óvoda és
Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1. A költségvetési szerv

1.1.1.megnevezése: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
1.2. A költségvetési szerv

1.2.1.székhelye: 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a
1.2.2.telephelye(i):
telephely megnevezése telephely címe
1
3780 Edelény, Mátyás király út 1.
2
3780 Edelény, Bányász út 2.
3
3780 Edelény, Árpád út 41.
2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01.
2.1. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.1.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
2.1.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése
székhelye
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános3780 Edelény, Borsodi út 34.
1 Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Napköziotthonos Óvoda
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
3.2.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott óvodai nevelés, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében
meghatározott bölcsődei ellátás.
4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat
száma
1 851020

szakágazat megnevezése
óvodai nevelés

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban meghatározott
óvodai neveléssel és bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat.
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint a gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült –
nagyothalló -, enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott
beszédfejlődésű, autista, autisztikus gyermekek ellátása.
4.4. A

költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1 091110
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
2
ellátásának szakmai feladatai
3 091130
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
4 091140
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5 096015
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
6 096025
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
7 104030
Gyermekek napközbeni ellátása
8 104031
Gyermekek bölcsődei ellátása
104035
Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali
9
intézményében
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4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

4.5.1.. Óvoda esetében:
Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések területe, valamint Edelény város
közigazgatási területén az alábbi utcák:
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Verespart út, Bihari János út, Rózsavölgyi
Márk út, Cseres út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út, Dankó Pista út, Hársfa
út, Herman Ottó utca, Korányi Sándor út, Kővágó út, Menner Adolf út, Nyár út,
Tölgyfa út, Rákóczi Ferenc út, Rozsnyói út, Semmelweis Ignác út, Széchenyi
István út, Táncsics Mihály út, Tóth Árpád út, Újtemplom út, Újvilág út, Antal
György út, Hősök tere, Borsodi út a Bódva hídig, Móra Ferenc út, Fűzfa út,
Napsugár út, Kenderföldi út, Katona József út, Arany János út, Szemere Bertalan
út, Petőfi Sándor út, Póts András út, Lévay József út, Palóczy László út, Patak út,
Pást utca, Szent Erzsébet út, Tormás út, Deák Ferenc út, István király útja,
Mátyás király út, Belvárosi út, Fenyősor út, Szent Márton út.
4.5.2.. Bölcsőde esetében:
Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva,
Borsodszirák, Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács,
Hangács, Hidvégardó, Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő,
Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Szakácsi, Szalonna, Szendrő,
Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye, Tomor,
Tornabarakony,
Tornanádaska,
Tornaszentjakab,
Tornaszentandrás,
Tornakápolna, Varbóc, Viszló, Ziliz, Izsófalva, Miskolc települések közigazgatási
területe.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény
Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos
hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

1
2
3
4
5

foglalkoztatási jogviszony
Közalkalmazotti jogviszony
Munkaviszony
Megbízásos jogviszony
Vállalkozási jogviszony
Közfoglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály
1992. évi XXXIII. törvény
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról
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6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések
6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1.típusa: óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést, bölcsődei ellátást
biztosító többcélú, közös igazgatású intézmény
6.1.2.alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott óvodai ellátás, valamint a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1)
bekezdésében meghatározott bölcsődei ellátás
6.1.3.gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
önállóan működő költségvetési szerv, amely kötelezettségvállalási,
utalványozási teljesítményigazolási joggal és felelősséggel rendelkezik.
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (Edelény, István király útja 49.)
látja el.
6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a

köznevelési intézmény
feladatellátási hely megnevezése
1
2
3
4
5

tagozat megjelölése

óvodában Edelény, Mátyás király út 7/a szám
alatt
az óvodában Edelény, Mátyás király út 1. szám
alatti telephelyen
az óvodában Edelény, Bányász út 2. szám alatti
telephelyen
az óvodában Edelény, Árpád út 41. szám alatti
telephelyen
a bölcsődében Edelény, Mátyás király út 7/a
szám alatt

maximális gyermek-,
tanulólétszám
48 fő
105 fő
60 fő
52 fő
38 fő

6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma

1 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a

2 3780 Edelény, Mátyás király út 1.

3 3780 Edelény, Bányász út 2.

vagyon feletti
az ingatlan
rendelkezés joga funkciója, célja
vagy a vagyon
használati joga
Az intézmény az
óvodai nevelés,
elidegenítés,
168/2
bölcsődei ellátás
megterhelés
kivételével a
hatályos
175/2
óvodai nevelés
jogszabályok és
önkormányzati
rendelet(ek)ben
652
óvodai nevelés
foglaltak szerint
önállóan
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2202

4 3780 Edelény, Árpád út 41.

rendelkezik a
használatba adott
vagyonnal.

óvodai nevelés

Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. szeptember 11. napján kelt,
182/2013. (IX.11) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2016.02.29. napján kelt,
………………………………………………………………… napjától alkalmazandó 1/M/2016.
okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kelt: ……………………………………………………..
P.H.
Magyar Államkincstár

2./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító
Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 36./ 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.
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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
30/2016.(II.29.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1./ Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Módosító okiratát egységes
szerkezetben a határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja.
2./ Képviselő-testület az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratát egységes
szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okirat
aláírására.
4./ Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Művelődési Központ,
Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratát
Módosító okirat és az Alapító okirat Magyar Államkincstár részére
történő megküldését törzskönyvi nyilvántartásba vétel céljából.
Határidő: 1-3. pont: azonnal, 4. pont: 2016. március 1.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK
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1.mellékelt a 30/2016./(II.29.) határozathoz
Okirat száma: 1/M/2016.
Módosító okirat
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely az
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2015. augusztus 27. napján
kiadott, 1A/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8/A. §-a alapján – a 30/2016.(II.29.) határozatra figyelemmel – a következők
szerint módosítom:
1. Az Alapító okirat 1.2.2. pontjában szereplő táblázat 2,3,4 pontjában a
„rövid neve:” elhagyásra kerül.
2. Az Alapító okirat 2.2. pontja elhagyásra kerül.
3. Az Alapító okirat 3.2. pontja elhagyásra kerül.
4. Az Alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal,
különösen a nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével,
a helyi közművelődési tevékenységgel összefüggő feladatokat.
A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi személyek
számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári
szolgáltatást:
- a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát,
- könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi
kölcsönzés lehetőségét postai úton és telefaxon, eredetiben és másolatban,
- bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs
szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),
- szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól,
- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a
közvetítését,
- a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat
(helyismereti tevékenység),
- a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyeket, klubokat,
játszóházakat, táborozást szervez,
- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.)
kiadatása, kiadása, árusítása,
- közhasznú szolgáltatások közvetítését,
- városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól a
tájékoztatást,
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- a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő
rendezvények előkészítését és szervezését,
- a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, valamint számítógép
használat, fénymásolás.
A Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:
- az engedélyben foglalt területen gyűjtést folytat néprajzi, történelmi,
művelődéstörténeti tárgykörben,
- bemutatja a tájházban őrzött értékeket,
- az SzMSz-ben foglaltak szerint biztosítja a tájház nyitva tartását,
- gondoskodik a Borsodi Földvár bemutatásáról,
- rendhagyó történelemórákat szervez a tanulóifjúság körében,
- népszerűsíti a várost és annak értékeit a turisztika és az idegenforgalom
fellendítése érdekében,
- informálja a látogatókat turisztikai kérdésekben,
- rendezvényeket, bemutatókat, népművészeti kirakodóvásárokat szervez.
Az intézmény gondoskodik továbbá:
- a történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról, fejlesztéséről,
- dokumentumok gyűjtése az objektumról,
- a történelmi hely népszerűsítése kiadványokban, helyi és országos
médiákban.
- Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek
működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő
területeken:
képzőművészet,
zene,
táncművészet,
fotóművészet,
díszítőművészet.
- Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése. A település
lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket,
amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket, termek bérbeadása, stb.
- Családi ünnepségek szervezése
- Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző
közművelődési tevékenységeket
- Értékközvetítés,
érték
teremetés
fórumainak
megszervezését,
pódiumműsorok, kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb, nem bevételes,
illetve támogatást igénylő rendezvények, stb. szervezésével valósítja meg
- Művelődésszervezés feladatait életkor- és réteg-specifikusan valósítja meg
- A létrehozott kulturális értékek bemutatása, közvetítése
- Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. A Városi
Önkormányzat megbízásából és támogatásával szervezi és rendezi a városi,
állami és nemzeti ünnepek megemlékezéseit
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása keretében az intézmény az
alábbi tevékenységeket látja el:
- lapkiadás,
- képfelvétel, sokszorosítás,
- hirdetés,
- videofelvétel készítés,
- filmgyártás,
- televíziós műsorszolgáltatás,
- hírügynökségi szolgáltatás.”
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5. Az Alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció
szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az
önkormányzati
kapcsolatos feladatok

2
3
4
5
6
7
8
9
10

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetése

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

11

082070

Történelmi
hely,
építmény,
működtetése és megóvása

12

082091

Közművelődés
fejlesztése

13

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

14

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

15
16
17
18
19
20
21
22
23

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

083020

Könyvkiadás

083030
083050

Egyéb kiadói tevékenység
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

–

vagyonnal

közösségi

és

való

gazdálkodással

egyéb

látványosság

társadalmi

részvétel

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

24

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását
elősegítő képzések, támogatások

25

104035

Gyermekétkeztetés
intézményében

26
27

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások”

bölcsődében,

fogyatékosok

nappali
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.

Kelt: Edelény, 2016. február 29.
P.H.
aláírás
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2.melléklet a 30/2016.(II.29.) határozathoz
Okirat száma: 1/A/2016
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Edelényi
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító okiratát a
következők szerint adom ki:
1.A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely
1.1.2.rövidített neve: Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár
1.2.A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 49.
1.2.2.telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Művelődési Központ

3780 Edelény, Borsodi út 9.

2

Közérdekű
Muzeális
(Borsodi Tájház)

Kiállítóhely 3780 Edelény, Borsodi út 155.

3

Közérdekű
Muzeális
(Borsodi Tájház)

Kiállítóhely 3780 Edelény, Váralja u. 1.

4

Közérdekű
Muzeális
(Borsodi Tájház)

Kiállítóhely 3780 Edelény, Váralja u. 2.

5

Edelény Városi Televízió

3780 Edelény, Borsodi út 9.

6

Borsodi Földvár

3780 Edelény, Bors vezér út

7

Vendégház

3780 Edelény, István király útja 63.

8
9

Konyha
Rakacai üdülőház

3780 Edelény, Borsodi út 36/b.
3754 Szalonna, Ibolya út 55.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1990.01.17.
3.Aköltségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.2.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
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4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi
közművelődési tevékenység feladatok ellátása.
4.2.A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3.A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott kulturális szolgáltatásokkal,
különösen a nyilvános könyvtári ellátással, a kulturális örökség helyi védelmével,
a helyi közművelődési tevékenységgel összefüggő feladatokat.
A Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár az állampolgárok és jogi személyek
számára korlátozás nélkül, közvetlenül köteles biztosítani a könyvtári
szolgáltatást:
- a könyvtári dokumentumok kölcsönzését, illetve helyben való használatát,
- könyvtárhasználói kérésre, illetve más könyvtár számára a könyvtárközi
kölcsönzés lehetőségét postai úton és telefaxon, eredetiben és másolatban,
- bibliográfiai, szakirodalmi tájékoztatást, valamint számítógépes információs
szolgáltatást (országos szolgáltatások igénybevételével is),
- szóbeli és írásos tájékoztatást az intézmény gyűjtőköréről, szolgáltatásairól,
- a könyvtári rendszer szolgáltatásairól a tájékoztatást,
- a könyvtári és információs, valamint a múzeumi hálózat szolgáltatásainak a
közvetítését,
- a városra vonatkozó könyvtári jellegű dokumentumokat, illetve információkat
(helyismereti tevékenység),
- a gyermek könyvtárhasználóvá nevelése érdekében műhelyeket, klubokat,
játszóházakat, táborozást szervez,
- helytörténeti munkák (értekezések, dolgozatok, szociográfiák, stb.)
kiadatása, kiadása, árusítása,
- közhasznú szolgáltatások közvetítését,
-. városi kiadványok terjesztését, a városi intézmények szolgáltatásairól a
tájékoztatást,
-. a könyvtári területen az alaptevékenység megvalósítását elősegítő
rendezvények előkészítését és szervezését,
- a lakosság számára internet- és fax-szolgáltatás, valamint számítógép
használat, fénymásolás.
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A Közérdekű Muzeális Kiállítóhely:
- az engedélyben foglalt területen gyűjtést folytat néprajzi, történelmi,
művelődéstörténeti tárgykörben,
- bemutatja a tájházban őrzött értékeket,
- az SzMSz-ben foglaltak szerint biztosítja a tájház nyitva tartását,
- gondoskodik a Borsodi Földvár bemutatásáról,
- rendhagyó történelemórákat szervez a tanulóifjúság körében,
- népszerűsíti a várost és annak értékeit a turisztika és az idegenforgalom
fellendítése érdekében,
- informálja a látogatókat turisztikai kérdésekben,
- rendezvényeket, bemutatókat, népművészeti kirakodóvásárokat szervez.
Az intézmény gondoskodik továbbá:
- a történelmi hely megőrzéséről, bemutatásáról, fejlesztéséről,
- dokumentumok gyűjtése az objektumról,
- a történelmi hely népszerűsítése kiadványokban, helyi és országos
médiákban.
- Helyi öntevékeny és önszerveződő, alkotó közösségek, kulturális egyesületek
működési feltételeinek támogatása, segítése, különösen a következő
területeken: képzőművészet, zene, táncművészet, fotóművészet,
díszítőművészet.
- Egyedi és társadalmi kezdeményezések felkarolása, segítése. A település
lakóinak érdekeire, érdeklődésére építve segíti a szerveződő közösségeket,
amatőr művészeti csoportokat, egyesületeket, termek bérbeadása, stb.
- Családi ünnepségek szervezése
- Magas színvonalon biztosítja a település lakói számára a különböző
közművelődési tevékenységeket
- Értékközvetítés,
érték
teremetés
fórumainak
megszervezését,
pódiumműsorok, kiállítások, fórumok, találkozók és egyéb, nem bevételes,
illetve támogatást igénylő rendezvények, stb. szervezésével valósítja meg
- Művelődésszervezés feladatait életkor- és réteg-specifikusan valósítja meg
- A létrehozott kulturális értékek bemutatása, közvetítése
- Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása. A Városi
Önkormányzat megbízásából és támogatásával szervezi és rendezi a
városi, állami és nemzeti ünnepek megemlékezéseit
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása keretében az intézmény az
alábbi tevékenységeket látja el:
- lapkiadás,
- képfelvétel, sokszorosítás,
- hirdetés,
- videofelvétel készítés,
- filmgyártás,
- televíziós műsorszolgáltatás,
hírügynökségi szolgáltatás.
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4.4.A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetése

5

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

7

082044

Könyvtári szolgáltatások

8

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

9

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

10

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

11

082070

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
és megóvása

12

082091

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

13

082092

Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

14

082093

Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr
művészetek

15

082094

Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

16

083020

Könyvkiadás

17

083030

18

083050

Egyéb kiadói tevékenység
Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása

19

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

20

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

21

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

22

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

23

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

24

101240

Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását
elősegítő képzések, támogatások

25

104035

Gyermekétkeztetés
intézményében

26

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

27

105020

Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások

bölcsődében,

fogyatékosok

nappali
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4.5.A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Edelényi Járás területe.
5.A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény
Város Önkormányzatának képviselő-testületet nevezi ki 5 évre. Az intézmény
vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény Város
mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége
megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos
hatáskört Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
5.2.A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény

2

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3

Megbízásos jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

4

Közfoglalkoztatási
jogviszony

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról
6.Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2012. december 12. napján kelt,
268/2012.(XII.12.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy
jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely 2016. február 29. napján kelt, ……………………………………………… napjától
alkalmazandó 1/M/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása
szerinti tartalmának.
Kelt: ………………………………………………………….
P.H.
Magyar Államkincstár
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3./ Napirendi pont tárgya:
Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 37./ 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
31/2016.(II.29.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának
módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1./ Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
Módosító okiratát egységes szerkezetben a határozat 1.
melléklete szerint jóváhagyja.
2./ Képviselő-testület az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Alapító
okiratát egységes szerkezetben a határozat 2. melléklete szerint
jóváhagyja.
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Módosító okirat
aláírására.
4./ Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Szociális Szolgáltató
Központ Alapító okiratát Módosító okirat és az Alapító okirat
Magyar Államkincstár részére történő megküldését törzskönyvi
nyilvántartásba vétel céljából.
Határidő: 1-3. pont: azonnal, 4. pont: 2016. március 1.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, Intézmény, MÁK
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1.mellékelt a 31/2016./(II.29.) határozathoz
Okirat száma: 1/M/2016.
Módosító okirat
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ az Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete által 2015. december 30. napján kiadott 2/A/2015. számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a 31/2016.(II.29.)
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom:
1. Az Alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

kormányzati
funkciószáma
041231
041232
041233
045150
072410
074031
102023
102024
102031
104042
104043
104044
107051
107052
107053

kormányzati funkció megnevezése
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb szárazföldi személyszállítás
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
Család és gyermekjóléti központ
Biztos Kezdet Gyerekház
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Edelény, 2016. ……………………

P.H.

aláírás
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2. melléklet a 31/2016.(II.29.) határozathoz
Okirat száma: 1/A/2016.
Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Edelényi
Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1.megnevezése: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1.székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29.
1.2.2.telephelyei:

1
2
3

telephely megnevezése
Alapellátási Központ
Védőnői Szolgálat
Gézengúz Gyerekház

telephely címe
3780 Edelény, István király útja 58.
3780 Edelény, István király útja 65.
3780 Edelény, Bányász út 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1979.09.15.
3. A költségvetési szervirányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1.megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2.székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.
A költségvetési szerv közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás, az
egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, illetve 8. pontjában
meghatározott gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások.
4.2.
A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása
szakágazat száma
szakágazat megnevezése
1 873000
Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
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4.3.
A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az intézmény ellátja a jogszabályban meghatározott szociális szolgáltatásokat,
különösen az idősek ellátásával, a gyermekjóléti szolgáltatással, családsegítéssel, védőnői szolgáltatással kapcsolatos feladatokat. Időskorúak,
demens betegek tartós bentlakásos ellátása, alapszintű ellátás, ellátottak
száma: 126 fő. Idősek, demens betegek nappali ellátása, férőhely: 25 fő.
Gyermekjóléti szolgáltatások, biztos kezdet gyerekház, családsegítés
szolgáltatások biztosításának módját az intézmény szakmai programja
határozza meg.
4.4.
A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
kormányzati funkció megnevezése
funkciószáma
1
041231
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
2
041232
Start- munka program – Téli közfoglalkoztatás
3
041233
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4
045150
Egyéb szárazföldi személyszállítás
5
072410
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
6
074031
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
7
102023
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
8
102024
Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
9
102031
Idősek nappali ellátása
10
104042
Család és gyermekjóléti szolgáltatások
11
104043
Család és gyermekjóléti központ
12
104044
Biztos Kezdet Gyerekház
13
107051
Szociális étkeztetés
14
107052
Házi segítségnyújtás
15
107053
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye területe
Edelény város közigazgatási területe
Edelény,
Abod,
Balajt,
Damak,
Ládbesenyő
települések közigazgatási területe
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat: Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
Biztos Kezdet Gyerekház:
Edelény város közigazgatási területe
Házi segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás:
Edelény, Abod, Szakácsi
települések közigazgatási területe
Szociális étkeztetés:
Edelény város közigazgatási területe

4.5.1. Idősek otthona:
4.5.2. Idősek nappali ellátása:
4.5.3. Védőnői Szolgálat:

4.5.4.
4.5.5.
4.5.6.
4.5.7.

4.5.8.

25

4.5.9. Család- és Gyermekjóléti Központ:

Edelényi

Járás

közigazgatási

területe
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.
A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás keretében Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki, a hatályos jogszabályban
előírt időtartamra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény és az 1/2000. SZCSM rendelet alapján.
Az intézmény vezetője vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat Edelény
Város polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető kinevezésével, vezetői
megbízásával, annak visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával,
felmentésével, fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja.
5.2.
1
2
3
4

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony
jogviszonyt szabályozó jogszabály
közalkalmazotti jogviszony 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak
jogállásáról
munkaviszony
2012.
évi
I.
törvény
a
munka
törvénykönyvéről
megbízásos jogviszony
2013.
évi
V.
törvény
a
Polgári
Törvénykönyvről
közfoglalkoztatási
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról
jogviszony
és
a
közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról
6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel
egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. szeptember 12. napján kelt, 12/2014.
(IX.11.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen
alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapító okiratnak az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2016.02.29. napján kelt,
…………………………………………………… napjától alkalmazandó 1/M/2016. okiratszámú
módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.
Kelt: ………………………………
P.H.
Magyar Államkincstár
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4./ Napirendi pont tárgya:
Tanuszoda építéséhez kapcsolódó ivóvíz bekötővezeték kiépítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 38./ 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
32/2016.(II.29.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Tanuszoda építéséhez kapcsolódó ivóvíz bekötés

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tanuszoda
építéséhez kapcsolódó ivóvíz bekötésről” szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény,
Borsodi út 36. szám (hrsz.: 1193/4) alatt tervezett tanuszoda
ivóvíz közmű csatlakozás kiépítéséhez szükséges költségek
finanszírozására 1.500.000,- Ft fedezetet biztosít az ivóvízvíziközmű használati díj terhére.
2. Képviselő-testület a tanuszoda építéséhez kapcsolódó hitelfelvétel
megtörténtét követően a biztosított összeg visszapótlását rendeli el
a használati díj elszámoláshoz.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a biztosított
fedezethez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, és a tervezett
munkálat elvégeztetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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5./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 40./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet 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 javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi
rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2016.(II.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 17/2014.(XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.§ (4)
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat szakágazati besorolását, valamint alaptevékenységének
kormányzati funkció számát és megnevezését a 3. melléklet tartalmazza.”
2.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a melléklet lép.
3.§ Ez a rendelet 2016. február 29-én 18:00 órakor lép hatályba.

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 való kifüggesztéssel 2016. február 29.
napján 17:00 órakor.

Vártás József
jegyző
Melléklet a 7/2016.(II.29.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat szakágazati besorolása, valamint alaptevékenységeinek
kormányzati funkciók szerinti besorolása
1. Az önkormányzat szakágazati besorolása
Szakágazat: 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

1

KORMÁNYZA
TI FUNKCIÓ
SZÁMA
011130

2
3
4

013210
013320
013350

5
6

016080
022010

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

031030
041231
041232
041233
045160
045161
047410
052020
064010
066010
066020
072111
072112
074032
081041

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ MEGNEVEZÉSE
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó
és általános igazgatási tevékenysége
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
Köztemető-fenntartás és -működtetés
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság
felkészítése
Közterület rendjének fenntartása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Háziorvosi alapellátás
Háziorvosi ügyeleti ellátás
Ifjúság-egészségügyi gondozás
Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és
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22

081045

23
24
25

083030
084031
084040

26

084070

27
28
29

086030
091110
101150

30

101270

31

102050

32

103010

33
34

104051
104060

35

104070

36

107060

37

107080

38

107090

támogatása
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és
támogatása
Egyéb kiadói tevékenység
Civil szervezetek működési támogatása
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének
támogatása
A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások,
támogatások
Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és
életminőségét segítő programok, támogatások
Az időskorúak társadalmi integrációját célzó
programok
Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli
ellátásai
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő
feladatok
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és
programok
Romák társadalmi integrációját elősegítő
tevékenységek, programok

“
Napirend után Béres Tibor képviselő elmondja, hogy a múlt héten lakossági
megkerés érkezett hozzájuk, az Antal György út 87 szám alatti lakosok panaszáról
lenne szó. A jegyző urat írásban kérte a civil frakció, hogy tájékoztassa őket az ügy
állásáról. Írásban erre még nem kaptak választ, de jó lenne, ha itt tudnának
valamilyen tájékoztatást mondani. Tudják, hogy a költségvetésben szerepel ennek az
ingatlannak a rendbetételére összeg. Kérdése, hogy mikorra várható előterjesztés,
határozati javaslat erre vonatkozóan, illetve hogyan áll ez az ügy.

Polgármester: Mint képviselő úr is említette, a költségvetésben már terveztek 1
millió forintot, az un. ÉMÁSZ ház fűtéskorszerűsítésére, de ehhez ebben a fűtési
szezonban már nem nyúlnak hozzá. A fűtési szeron után fognak neki a fűtési
problémák kijavításának, illetve a tetőről lefolyó csapadékvizet fogják kivezetni az
épület közvetlen szomszédságából, és ha jól emlékszik, a lábazat szigeteléséről volt
még szó. Tehát ezek fognak megtörténni tavasszal.
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Ezek után - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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