EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2017. február 16-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról
2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2016. évi bizottsági és
polgármesteri döntésekről
3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
4. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
6. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
7. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
8. Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról
9. Edelény város Településrendezési Tervének módosításáról
10. Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség használati szerződés
módosításáról
11. Az Edelény belterület 678/88/A hrsz-ú, Cseres út 13. szám alatti ingatlant
érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
12. Szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
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13. Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről
14. Testvérvárosi program című felhívás alapján pályázat benyújtásáról
15. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
felé 2016. november 15-én fennálló tartozás részbeni rendezéséről
16. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére
működési támogatás átadásáról.
17. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
18. Bizottságok 2017. évi munkatervének ismertetéséről
- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
19. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és díjairól
20. A Miskolci Egyházmegye fenntartásában lévő intézmények fejlesztéséhez
tulajdonosi hozzájárulásról
21. Közművelődési megállapodások megkötéséről
22. Elvi állásfoglalás mező- és erdőgazdasági földek és művelés alól kivett
ingatlanok értékesítése tárgyában
E d e l é n y, 2017. február 16.
Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 16-án
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,
Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Várthás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Dr.Hudák Zita Járási Hivatal vezetője
1./ Napirendi pontnál:
Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról
Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes létszámmal jelen van. A
munkatervtől való eltérésről tájékoztatja a képviselő-testületet. Elmondja, hogy a 2017.
évi munkatervben szereplő „A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
szóló 1/2016. (I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról” című napirend nem került
előterjesztésre. A 2017. évi kökltségvetés megalkotását követően intézményvezető
asszony tesz javaslatot a díjmódosításra, mely alapján az előterjesztést a 2017. március
16. napján tartandó rendes ülésre kerül beterjesztésre.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról
2. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2016. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
4. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
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6. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
7. A helyi iparűzési
módosításáról

adóról

szóló

34/2012.(XII.12.)

önkormányzati

rendelet

8. Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról
9. Edelény város Településrendezési Tervének módosításáról
10. Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség használati szerződés
módosításáról
11. Az Edelény belterület 678/88/A hrsz-ú, Cseres út 13. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
12. Szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
13. Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről
14. Testvérvárosi program című felhívás alapján pályázat benyújtásáról
15. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás felé
2016. november 15-én fennálló tartozás részbeni rendezéséről
16. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési
támogatás átadásáról.
17. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
18. Bizottságok 2017. évi munkatervének ismertetéséről
- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
19. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
20. A Miskolci Egyházmegye fenntartásában lévő intézmények fejlesztéséhez tulajdonosi
hozzájárulásról
21. Közművelődési megállapodások megkötéséről
22. Elvi állásfoglalás mező- és erdőgazdasági földek és művelés alól kivett ingatlanok
értékesítése tárgyában
Javasolja napirendre felvenni az alábbi négy előterjesztést:
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35./ számú előterjesztés:
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
36./ számú előterjesztés:
A Miskolci Egyházmegye fenntartásában lévő intézmények fejlesztéséhez tulajdonosi
hozzájárulásról
37./ számú előterjesztés:
Közművelődési megállapodások megkötéséről
38./ számú előterjesztés:
Elvi állásfoglalás mező- és erdőgazdasági földek és művelés alól kivett ingatlanok
értékesítése tárgyában
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
A Képviselő-testület a módosító javaslatot 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta.
Polgármester megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület
tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester a módosítással
elfogadását.

együtt

javasolja

az ülés

napirendi

pontjainak

A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 12 képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az alábbiak szerint:
1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról
2. Beszámoló az átruházott
polgármesteri döntésekről

hatáskörben

hozott

2016.

évi

bizottsági

és

3. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
4. Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
5. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
6. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
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7. A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet
módosításáról
8. Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról
9. Edelény város Településrendezési Tervének módosításáról
10. Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség használati szerződés
módosításáról
11. Az Edelény belterület 678/88/A hrsz-ú, Cseres út 13. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
12. Szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
13. Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről
14. Testvérvárosi program című felhívás alapján pályázat benyújtásáról
15. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás felé
2016. november 15-én fennálló tartozás részbeni rendezéséről
16. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési
működési támogatás átadásáról.

Szolgáltató

Nonprofit

Kft.

részére

17. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
18. Bizottságok 2017. évi munkatervének ismertetéséről
- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
19. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és
díjairól
20. A Miskolci Egyházmegye fenntartásában lévő intézmények fejlesztéséhez
tulajdonosi hozzájárulásról
21. Közművelődési megállapodások megkötéséről
22. Elvi állásfoglalás mező- és erdőgazdasági földek és művelés alól kivett ingatlanok
értékesítése tárgyában
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Tárgyalt napirendek
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 18./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy a beszámolóban az étkeztetésnél úgy
szerepelnek az adatok, hogy 2016 évben 233 fő vett részt az étkeztetésben,
ugyanakkor az igénybevétel módja szerint már csak 190 főt találnak, illetve a korcsoport
szerinti megoszlásban is 190 fő szerepel. Kérdezi, hogy mi ennek az oka, mi a
különbség.
Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető: Elmondja, hogy azért szerepel 233 fő,
mert ebben a létszámban szerepel az idősek klubjában lévők étkeztetése is, a 190 fős
létszám csak a szociális étkeztetésben résztvevők korcsoportos megoszlását
tartalmazza.
Csabai Gyula képviselő: A beszámolóhoz nem kíván különösebben hozzászólni, hiszen
az bemutatja az alegységeket, az alegységek által végzett munkát, az ellátási területet,
feladatokat, ellátotti létszámot és nagyon sok mindent, viszont van néhány olyan dolog,
ami őt az elmúlt időszakban kisgyermekes apukaként megérintette. Ezekre a kérdéseire
szeretne választ kapni, hiszen az elmúlt időszakban tapasztalta azt, ezért szeretné
megkérdezni, mi az oka annak, hogyha szombaton leesik egy nagy mennyiségű hó,
akkor a hétfői napon nem, vagy csak nagyon nehezen lehet megközelíteni a gyermekorvosi rendelőt, illetve a védőnői szolgálatot. Itt ráadásul kisgyermekes anyukákról
beszélnek, aki adott esetben babakocsival, illetve balesetveszélynek kitéve közlekednek.
Ugyanez a balesetveszély fennáll abban az esetben is, amikor az ereszcsatornáról
lefolyó víz ráfagy az udvarra. Az épület két évvel ezelőtt került felújításra, és ha jól
tudja a költségvetésben nem volt benne az elfolyó vízkivezetés kialakítása, ez a víz az
udvarra folyik és ott áll meg, és ilyen téli időszakban komoly problémát okoz a
felfagyás. Azt gondolja, hogy ez egy olyan probléma, amit meg kellene oldani. Kérdezi,
hogy mi az oka annak, hogy ezt az elmúlt időszakban nem sikerült orvosolni, illetve van
ott két garázs és valamelyik nap azzal kellett szembesülnie, hogy a védőnői szolgálat
folyosóján bicikliket tárolnak. Megkérdezte, hogy miért nem a garázsban tárolják, azt
mondták, hogy nincs a garázsokhoz kulcsuk. Ezt a problémát hogyan lehetne orvosolni?
A szakmai részéről is beszélve, ahogyan ő tudja, mert információk visszajutottak hozzá,
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál az elmúlt időszakban – vegyenek alapul
két évet – elég nagy volt a fluktuáció. Az a kérdése, hogy mi az oka ennek; szakmai,
vagy adott esetben személyi okai vannak. Az elkövetkezendő időszakban Edelény Város
Önkormányzata pályázatokat kíván benyújtani, melyekhez szakmai partnerként az
intézményt vonná be, illetve az intézményen belül a Családsegítő Központot és a
Gyermekjóléti Szolgálatot.
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Hogyan látja intézményvezető asszony, ez a fluktuáció veszélyezteti-e a pályázatok
sikeres megvalósítását? Itt többéves folyamatról beszélnek, és ha nem áll rendelkezésre
a megfelelő szakmai háttér, azzal probléma is lehet az elkövetkezendő időszakban.
Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető: A védőnő szolgálattal kapcsolatban
elmondja, hogy az intézménynek jelen pillanatban karbantartói létszáma nagyon kevés
áll rendelkezésre. Azt nem tudja megoldani, hogy három telephelyen ilyen gyorsan
reagáljanak a probléma megoldására. Túlnyomórészt igyekeznek megoldani, de
péntektől hétfőre nem, ebben szokta is a Borsodi Közszolgáltató Kft. segítségét is kérni,
mert erre dolgozó nem áll rendelkezésre. Egy karbantartójuk van a közmunkásokat
kivéve, aki az Idősek Otthonában is felmerülő problémákat oldja meg, ott is kell
hóeltakarítást végezni, sürgősségi sorrendet állítanak fel és annak megfelelő végzik el a
munkát, de többször jelezte a problémát a Kft-nek, ők segítenek az ilyen jellegű
problémák elhárításában. A védőnők bicikli tárolásával kapcsolatos igényüket felé még
nem jelezték, természetesen ott van a két garázs, kulcsot fog adni hozzá, hogy be
tudják oda tenni a biciklijüket. A felújítással kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy az
első pillanattól kezdve lett jelezve, hogy nem megoldott a csapadékvíz-elvezetés, de
próbálják orvosolni a problémát erőforrásaikhoz mérten. A Családsegítővel
kapcsolatosan elmondja, hogy az egy érdekes probléma, itt diplomások dolgoznak és
nem nagy kihívás nekik, - és a napokban arról beszéltek, hogy mind pszichésen, mind
mentálisan megterhelő, hogy olyan családokhoz kell kimenniük, akik részéről az
együttműködés sem megfelelő, és olyan családokkal eredményeket elérni, azért nem
nagy. Tőle megkérdezték a kollégák, hogy kötelesek-e bemenni olyan házba, ahol pl. a
házban a falon csótányok lógnak. Elgondolkodott azon, hogyan tudná őket megvédeni
ettől a fertőzésveszélytől. A fluktuációval kapcsolatban kigyűjtötte az adatokat, mert az
előző évben is felmerült, hogy mennyien mentek el. Ebben az évben is tapasztalt olyat,
hogy az illető betanult a feladatra, jól elsajátított a protokollokat, és utána kedvezőbb
lehetőséget kapott. Tőle valamennyi dolgozó úgy ment el, hogy kedvezőbb
munkafeltételeket kapott. Pl. most a negyedik családgondozó azért fog elmenni, mert
pedagógus végzettsége van és nevelőtanári állást kapott. Nyilván ez sokkal
kényelmesebb, és szakmailag sokkal több sikert nyújt, mint náluk dolgozni, és ez ellen
nem tud mit tenni. A másik problémát még fokozták is, hogy a hatályos jogszabályok
nem tették lehetővé, hogy végzős diplomásokat nyelvvizsga hiányában felvegyenek,
tehát nem lehetett, most erre 2017-től enyhítést adott a jogszabály, föl lehet venni
olyan szakembert is, akinek nyelvvizsga hiányában nincs diplomája. Valamennyi terület
szakemberhiánnyal küzd, jelen pillanatban is fel van téve közigazgatási álláshelyre egy
hirdetés. Elhangzott, hogy az együttműködés a pályázatoknál gond lehet, erre azt
mondja, nem hiszi, mert van egy „mag”, akik évek óta ott dolgoznak, és ők biztosítják
ennek a szakmai hátterét.
Polgármester: Nem beszélt Csabai Gyula képviselő úrral erről a témáról, de néhány
héttel ezelőtt ő is felhívta intézményvezető asszony figyelmét pontosan erre a
problémára, a fluktuációra, amit kristálytisztán lát a Családsegítőben, és kérte, hogy a
lehető leggyorsabban orvosolja. Akkor is elmondta, azzal nem ért teljes mértékben
egyet, hogy csak és kizárólag az ellátandó feladatok veszélyessége miatt jönnekmennek az emberek, ott valami más probléma is van. Erről meg van győződve,
nevezetesen vezetési problémát lát abban az intézményben.
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Most újra, a képviselő-testület előtt kéri határozottan intézményvezető asszonyt, hogy
legyen kedves és lépjen. Természetesen, hogy milyen legyen ez a lépés, az
intézményvezető asszonyra van bízva, de úgy gondolja, hogy ez nem állapot a
továbbiakban, ezt a problémát meg kell oldani. Régebben nem volt ilyen fluktuáció az
intézményben és akkor is ilyen nehéz feladatot kellett ellátni a dolgozóknak.
Virág Tamás képviselő: Az előző beszámolónál intézményvezető asszony jelezte a
testületnek, hogy nem igazán jó a munkahelyi légkör. Erre visszaemlékezve szeretné
megkérdezni, hogy most milyen a munkahelyi légkör, és ez választ ad majd
polgármester úrnak is a felvetésére.
Horváthné Ipacs Katalin intézményvezető: Igen, erről polgármester úrral beszéltek,
ezért is tette fel az álláshirdetést, hogy keres egy megfelelő szakembert. Elmondja,
hogy konkrétan felé nem jelznek a dolgozók, és azt mondja, hogy az elmúlt 4-5 év
számára legnagyobb problémát ez okozza, hogy igen, sikerüljön ott összerakni egy
olyan szakmai gárdát, akik mind emberileg, mind szakmailag egymást támogatva végzik
a feladatukat. Igen, számára is ez egy nagy kihívás, és bízik benne, hogy meg fogja
oldani, és ezért mindent megtesz.
Végezetül megköszöni a képviselő-testületnek, polgármester úrnak az elmúlt évi
támogatását, és úgy gondolja, hogy 2016 nagy eredménye, hogy valamennyi
szolgáltatásuk határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkezik, ami mind a képviselőtestületnek, mind az intézménynek nagy siker, mert nem kell azon aggódni, hogy
milyen feltételeknek nem felelnek meg. Ez azt jelenti, hogy az intézmény valamennyi
szolgáltatása megfelel a hatályos jogszabályoknak úgy tárgyi, mint személyi feltételben.
Polgármester: Szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy hihetetlen mennyiségű
EFOP-os pályázatot nyújtottak be, amely alapvetően a szociális szakemberek bevonását
igénylik ezeknek a pályázatoknak a lebonyolítására, végrehajtására. Jelen helyzetben
nem látja biztosítottnak azt, hogy le is tudják bonyolítani normálisan ezeket a
pályázatokat. Erre tekintettel kéri, hogy a lehető legsürgősebben intézkedjen
intézményvezető asszony.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester: Megköszöni a Szociális Szolgáltató Központ dolgozóinak,
intézményvezető asszonynak a munkáját. Érdeklődve hallgatta a beszélgetést, ő saját
élményéből merítve szól hozzá. Ő is dolgozott az intézményben még ha rövid ideig is,
és nem tudja, hogy most milyen a munkahelyi légkör, vagy nehezebb-e a feladatuk,
mint néhány évvel ezelőtt, de nem csodálkozik rajta akkor sem, ha jó a légkör és nagy
a fluktuáció. Ez tényleg egy nagyon komplex, nehéz és embert próbáló munka, aki nem
bírja lelkileg, vagy pszichikailag, az az első adódó lehetőségnél továbbáll. Valóban olyan
emberek kellenek, - és ebben egyet tud érteni polgármester úrral, - aki szívvel, lélekkel
csinálja és hivatásának, és ha úgy tetszik, életvitelének tekinti ezt a szakmát, ezt a
munkát. Ehhez nem pénz kell, kereseti lehetőség, ez egy élethivatás. Szívből örül
annak, hogy a kormány az egészségügyi dolgozók bérét is rendezte, egy külön fejezetet
szánt a védőnők bérének, egy kormányhatározatban szabályozta le ezt a dolgot, amit itt
az intézményen belül jogi értelmezési problémát vetett fel, ennek is sikerült a végére
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járni, és a védőnők bérét rendezték a kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően
még ha nem is nagymértékben, de béremelést kaptak. Ez egy fontos dolog, mert a
védőnői szolgálat talán még keményebb, mint a családsegítőké, hiszen nekik kötelező
kijárni, a szolgálatot teljesíteniük kell, amit vállaltak. Örül, hogy rendeződött az ő
bérkérdésük is.
Csabai Gyula képviselő: Köszöni intézményvezető asszony válaszait. Bízik abban, hogy
azok a problémák, amiket felvetett, az elkövetkezendő időszakban orvoslásra kerülnek,
és amennyiben a képviselő-testület segítségét kéri, polgármester úr azt jelezni fogja,
mert azt gondolja, hogy olyan azért nem fordulhat elő, hogy heteken keresztül nincs
egy ilyen intézményben papírtörlő, és az sem, hogy hónapok kellenek ahhoz, hogy
megoldják a pincével kapcsolatos problémát, ami a gyermekorvosi rendelőhöz
méltatlan. Igaz, ezt már sikerült részben orvosolni. Úgy gondolja, ezek a problémák
nem olyan mértékűek, amiket nem lehetne az elkövetkezendő időszakban megoldani.
Magyar Árpádné képviselő megköszöni polgármester úrnak, hogy az extrém hideg
idején felkerestette azokat az embereket, akiknek az élete veszélyben volt tüzelőhiány
miatt, polgármester úr volt olyan kedves, hogy szállást és meleg ételt biztosított nekik.
Ezt köszöni még egyszer a nevükben is.
Polgármester: Csabai Gyula képviselő úr által a telephely problémával kapcsolatos
felvetéséhez (hóeltakarítás) intézményvezető asszony figyelmét hívta fel, hogy még
lehet igényelni közfoglalkoztatotti létszámot. Azt kéri, nyújtson be igényt úgy, hogy
azon a telephelyen legalább egy állandó közfoglalkoztatott teljesítsen szolgálatot. Ezzel
ezek a problémák megoldhatókat. Elmondja még, hogy hazánkban két és fél évtizede
folyik egy kísérlet, amit úgy hívnak, hogy integráció. Most az Európai Uniós pályázatok
közül, amelyeket az önkormányzat beadott, több mint másfél milliárd forint az, amit ha
nagyon lesarkít és leegyszerűsít, az integrációs cél eléréséért kell felhasználni, ilyenolyan címszó alatt, és ez összességében négy évig fog tartani. Ahhoz, hogy ezek a
problémák megszűnjenek, és ne kelljen olyan dologról beszélni, hogy kimegy-e a
családsegítő munkatársa abba a lakásba, ahol csótány van, vagy ha olyan körülmények
lesznek továbbra is gyermekorvosi rendelő várótermében, mint amilyenek vannak, amelyről sem az orvos, sem az intézmény vezetője nem tehet, - akkor nyugodtan
kijelenthetik, hogy Magyarországon az integrációs kísérlet megbukott, kudarcot vallott,
és nincs tovább miről beszélni. Akkor neki meggyőződése, hogy ilyen célokra soha
többé egy fillért nem szabad költeni, mert kútba dobott pénz.
Végezetül a képviselő-testület nevében megköszöni intézményvezető asszonynak és
munkatárasainak az elmúlt éves munkáját, és további szép eredményeket kíván.
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2016. évi munkájáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2016. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi
döntést hozza:
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselőt-testülete
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2016. évi munkájáról szóló beszámolót és azt a határozat
mellékleteként e l f o g a d j a.
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjének és dolgozóinak a 2016.
évben végzett eredményes munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: intézmény, pénzügyi osztály, titkárság
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Melléklet a 18/2017.(II.16.) határozathoz

„Tedd, amit tudsz, azzal, amid van!”
/Saul D. Alinsky/

BESZÁMOLÓ
AZ EDELÉNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ
KÖZPONT
2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Készítette: Horváthné Ipacs Katalin
intézményvezető
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Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ célja a színvonalas és személyre szabott
ellátás mellett az is, hogy a szociális ellátórendszer iránt bizalom alakuljon ki az
emberek körében a városban is. Számunkra fontos, hogy az ellátottak biztonságban
tudják magukat, ezért ha az intézmény nem tud megfelelő ellátást nyújtani, segít
megkeresni az ellátottak számára a megfelelő szolgáltatást.
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 feladata, a koruk, egészségi
állapotuk, szociális helyzetük alapján a vertikális integrációban működő szociális
ellátó rendszer rászorultjainak ellátása, a rendszerbe történő elhelyezése, információ
nyújtása.
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ integrált intézményként ellátja:
•
•
•
•

Szociális alapszolgáltatások körében az étkeztetést, házi segítségnyújtást,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást,
Gyermekjóléti alapellátások körében család-és gyermekjóléti szolgálat,
család-és gyermekjóléti központ, biztos kezdet gyerekház
Tartós bentlakásos intézményként – idősek otthona – szakosított
ellátást nyújt.
Egészségügyi
szolgálatot.

szolgáltatásként

otthoni

szakápolást

és

a

védőnői

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
BOC/01/293-32/2016. valamint a BOC/01/293-35/2016. Tanúsítványa alapján az
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ valamennyi szolgáltatása határozatlan
idejű bejegyzéssel rendelkezik.
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ÉTKEZTETÉS
A szociális étkeztetés keretében gondoskodtunk azon személyek napi egyszeri meleg
étkeztetéséről, akik ezt önmaguk részére - koruk, egészségi állapotuk és/vagy
szociális helyzetük miatt - nem képesek biztosítani.
Az étkeztetés biztosítására a lakosság körében állandó igény jelentkezik. Az egész
hetes étkeztetés segítséget nyújt azon ellátottak számára, akik esetében ez
nehézséget okoz, valamint a szolgáltatásunk nélkül nem jutnának hozzá a napi
egyszeri meleg ételhez sem. Az alábbi táblázatban három évre visszamenően.
láthatóvá válik, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásra az igény folyamatosan
emelkedik.
Ellátotti létszám emelkedés
235
230
225
Ellátotti 220
létszám 215
210
205
2014

2015
Év

2016

2014 év
2015 év
2016 év
Ellátotti létszám
215 fő
224 fő
233 fő
Ellátási terület az étkeztetés tekintetében: Edelény város közigazgatási
területe.
A szociális étkeztetés igénybevétele intézményünknél 2016. évben
kétféleképpen történt:
•
az étel főzőhelyen vagy kiosztó helyen éthordóba adagolásával,
•
az étel - az intézmény szervezésében történő - kiszállításával,
•
az intézmény éttermében, helyben fogyasztásra nem volt igény
Igénybevétel módja szerinti megoszlás:
Elvitel
Kiszállítás
Helyben fogyasztás
96 fő
94 fő
0 fő
Az étel kiszállítás munkanapokon 11,00-14,00 óra között történik.
A szociális ellátásban részesülő a személyes gondoskodásért térítési díjat köteles
fizetni.
Az étkeztetés intézményi térítési díja: 260 Ft + áfa/nap
Az étel igénybevétel helyére történő kiszállítás esetén, a kiszállítás intézményi térítési
díja: napi 65 Ft + áfa
Az ebéd valamennyi igénybe vevő részére ételhordó edényben kerül kiszállításra.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel
megállapodást kötünk.
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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 (2016.12.31. állapot):
Nők
18-59
5 fő

60-69
26 fő
100 fő

70-79
34 fő

80↑
40-59
35 fő
9 fő
Összesen: 190 fő

Ellátásra várakozók száma:

Férfiak
60-69
70-79
25 fő
26 fő
90 fő

80↑
30 fő

8 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 egészségesebben
táplálkozzon.
A szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása gyakran ütközött nehézségekbe az ételt
kiszállító gépkocsi meghibásodása miatt, szinte havonta szembesültünk ezzel a
problémával.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az intézmény ezen ellátás keretén belül gondoskodik azokról az időskorú, beteg
személyekről, akik otthonukban, lakókörnyezetükben önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek, az önálló életvitel fenntartásához segítségre szorulnak. Az ellátás
magába foglalja mindazon módját a saját lakáson történő segítségnyújtásnak,
amelyet a rászoruló kora, egészségi állapota miatt elvégezni már nem, vagy csak
részben képes. Segítséget jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok
elvégzésében, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok
elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete
higiéniás körülményeinek megtartásában.
Összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az életvitel minden területére
kiterjed – teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a
rászorulóknak. Folyamatosságával biztonságérzetet jelent az ellátottaknak és segíti a
lakókörnyezetükbe való visszailleszkedésüket.
Az ellátható személyek száma 44 fő.
Az alábbi táblázatban három évre visszamenően. láthatóvá válik, hogy az általunk
nyújtott szolgáltatásra az igény folyamatosan emelkedik, ebben nagy szerepet játszik
az intézményi térítési díj csökkentése is.
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Ellátotti létszám emelkedés
80
60
Ellátotti
létszám

40
20
0
2014

Ellátotti létszám

2015
Év

2014 év
47 fő

2016

2015 év
50 fő

2016 év
63 fő

A szolgáltatás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.
Az ellátás biztosítását megelőzően a gondozási szükséglet vizsgálata az
intézményvezető és a háziorvos 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 házi segítségnyújtást az értékelő adatlapon 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.
2016. január 1. napjától a jogszabályban meghatározott pontszám felemelésre
került 20 pontra. 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.
Az ellátás igénybevételének
megállapodást kötünk.

megkezdése

előtt

az

ellátásban

részesülővel

Az házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
60 000 Ft/hó jövedelem fölött:
40 000 Ft/hó – 60 000Ft/hó közötti jövedelem esetén:
40 000 Ft/hó jövedelem alatt:
térítésmentes
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250 Ft/óra
100 Ft/óra

Az ellátottak korcsoport szerinti megoszlása (2016.12.31. állapot).
Nők
18-59
2 fő

60-69
70-79
3 fő
14 fő
29 fő
Elsősorban időskorú személyek

80 ↑
18-59
10 fő
1 fő
Összesen: 44 fő
részére nyújtott

Férfiak
60-69
70-79
2 fő
4 fő
15 fő
szolgáltatás.

80 ↑
8 fő

A
házi
segítségnyújtás
keretében
az
alábbi
tevékenységek,
résztevékenységek biztosíthatóak a gondozási szükséglet felmérése
alapján.
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:
• takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában,
fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
• mosás
• vasalás
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:
• bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
• segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
• mosogatás
• ruhajavítás
• közkútról/fúrtkútról vízhordás
• tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a
tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
• télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt
• kísérés
Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
veszélyhelyzet elhárításában.
Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
Személyi gondozás keretében:
Az ellátás igénybe vevő segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása
körében:
• információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
• családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
• az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való
közreműködés
• ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
Gondozás és ápolási feladatok körében:
• mosdatás
• fürdetés
• öltöztetés
• ágyazás, ágyneműcsere
• inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
• haj, arcszőrzet ápolása
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száj, fog és protézis ápolása
körömápolás, bőrápolás
folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
mozgatás ágyban
decubitus megelőzés
felületi sebkezelés
sztómazsák cseréje
gyógyszer kiváltása
gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
vérnyomás és vércukor mérése
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása,
karbantartásában való segítségnyújtás
• a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység
elvégzéséhez való kompetencia határáig)
A házi segítségnyújtásban a személyi gondozásban részesülő személyre vonatkozóan
egyéni gondozási tervet kell készítenie a házi gondozónak.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A házisegítségnyújtásban részesülők száma gondozási szükséglet szerint
Gondozási szükséglet mértéke

napi 1 órát el nem érő

napi 1 óra

napi 2 óra

napi 1 órát el nem érő

napi 2 óra

napi 4 óra

napi 1 órát el nem érő

napi 2 óra

napi 4 óra

III. fokozat

napi 2 óra

a
Férfi
18-39 éves
40-59 éves
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves
75-79 éves
80-89 éves
90-X éves
együtt

II. fokozat

napi 1 óra

Nem,
korcsoport

I. fokozat

napi 1 órát el nem érő

0. fokozat

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

1
1
1
2
4

1

9

2

n

1
1
1
1
3
7
1
15

1
1
2
1
4

Ebből
Házi segítség(n-ből):
nyújtásban
szociáli
részesülők
s
száma
segítésb
összesen
en
(b+c+…+l+m)
részesül
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o

1
2
1
4

Ebből (nből)
személyi
gondozásban
részesül

p

1
1
1
1
2
5
11

Gondozási szükséglet mértéke

Nő
18-39 éves
40-59 éves
60-64 éves
65-69 éves
70-74 éves
75-79 éves
80-89 éves
90-X éves
együtt

1

napi 4 óra

Ebből
Házi segítség(n-ből):
nyújtásban
szociáli
részesülők
s
száma
segítésb
összesen
en
(b+c+…+l+m)
részesül

Ebből (nből)
személyi
gondozásban
részesül

1
1

összesen

napi 2 óra

napi 1 órát el nem érő

III. fokozat

napi 4 óra

napi 2 óra

napi 1 órát el nem érő

II. fokozat

napi 2 óra

napi 1 óra

napi 1 órát el nem érő

I. fokozat

napi 2 óra

napi 1 óra

Nem,
korcsoport

napi 1 órát el nem érő

0. fokozat

1
4
3

2
1
3
4
3

1
1
2

8
12

14
23

5
7

1
1
2
2

1
2
1
5
9
9
1
29
44

1
1
1
1
4
5
6
1
20
31

1
1
4
3
9
13

A gondozottak állapotuknak, koruknak megfelelően részt vehetnek az intézményben
szervezett ünnepi rendezvényeken, társas összejöveteleken, szociális-egészségügyi,
életvezetési előadásokon.
A

gondozó

napi

gondozási
tevékenység naplót vezet.

tevékenységéről

jogszabályban

meghatározott

Engedélyezett férőhelyek száma házi segítségnyújtás tekintetében:
fő.
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Egyéb szolgáltatást is igénybe vevők
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

Étkezés +
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

12 fő
3fő

7 fő
1 fő

Nők
Férfiak

Étkezés +
Jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás +
nappali ellátás
0 fő
0 fő

Étkezés
15 fő
12 fő

A Házi segítségnyújtás feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei szerint:

1 fő

Ápoló – megbízott alapellátás
vezető
Házi gondozó

1 fő

Házi gondozó

1 fő
1 fő

Házi gondozó
Házi gondozó

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

Az ellátottak szociális jellemzői, ellátási szükségleteik
A szociális szolgáltatás házi segítségnyújtás általunk ellátott területen egyre több az
időskorú ember, aki az ellátást igényli. A lakosság megélhetési gondjai, az alacsony
jövedelem, a fiatalok elvándorlása miatt egyre jobban szükségessé válik-e
szolgáltatás biztosítása. A 70 év feletti lakosok száma lassan, de folyamatosan
emelkedik. Az ellátottak életkora leginkább a 70-dik életévüket betöltött vagy annál
magasabb életkorú személyekből áll. Ez a szám az elmúlt évek statisztikai adatainak
ismeretében, valamint a demográfiai folyamatok alapján folyamatos növekvő
tendenciát mutat.
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 2016. 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.
A házi segítségnyújtásban dolgozó munkatársakra nagyon nehéz és felelősségteljes
munka hárul napi szinten, hiszen ők esőben, sárban, hóban, hidegben, melegben
kerékpárral járják a várost, hogy mindenkihez napi szinten eljusson az általuk
nyújtott segítség. Ezt a feladatot nem tudja ellátni csak olyan ember, akiben megvan
a kellő empátia, tudás, segíteni akarás, és aki nem kötelező feladatnak/munkának
tekinti tevékenységét, hanem hivatásának érzi szakmáját. Nagyon nehéz erre a
feladatra alkalmas szakembert találni. Gondozóinknak nem csak az időjárás
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viszontagságaival kell megküzdeniük, valamint a folyamatos fizikai munka terhével,
hanem az ellátottak mentális problémáit is napi szinten meg kell hallgatniuk és
folyamatosan mentális támogatásban részesíteni őket. Intézményünk folyamatosan
próbál dolgozóinak segítséget nyújtani, napi munkájuk-feladatuk ellátásának
megkönnyítése, a „kiégési szindróma” megelőzése érdekében. Havi szinten tartunk
szupervíziót, valamint félévente elmegyünk egy közös vacsorára ahol kötetlenül
megbeszéljük a problémákat.
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.
Az ellátható személyek száma 51 fő.
Az alábbi táblázatban három évre visszamenően. láthatóvá válik, hogy az általunk
nyújtott szolgáltatásra az igény folyamatosan emelkedik.
Várakozók számának emelkedés
15
10
Várakozók
száma

5
0
2014

Várakozók száma

2015
Év

2014 év
2 fő

2015 év
9 fő

2016

2016 év
14 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők szociális rászorultság
szerinti megoszlása 2016. évben:
• Egyedül élő 65 év feletti személy
46 fő
• Egyedül élő súlyosan fogyatékos
2 fő
• Egyedül élő pszichiátriai beteg
0 fő
• Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti
7 fő
• Kétszemélyes háztartásban súlyosan fogyatékos
1 fő
• Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg
0 fő
A 24 órás diszpécser szolgálat – amelyet az Edelényi 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.
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Ez az ellátási forma biztonságérzetet nyújt az ellátottak számára. Késlelteti azt az
időpontot, amikor a gondozott a végleges intézményi elhelyezését kérvényezni fogja
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása:
(2016.12.31. állapot).
18-59
0 fő

Nők
60-69
70-79
6 fő
21 fő
43 fő

80↑
18-59
16 fő
0 fő
Összesen: 51 fő

Férfiak
70-79
3 fő
8 fő

60-69
1 fő

80↑
4 fő

A riasztások megoszlása 2016. évben
Hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen:

Valós jelzés
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
7
9
25

Téves jelzés
0
0
0
0
0
2
1
1
0
1
1
1
7

Próba
1
1
5
1
7
23
6
0
7
21
16
0
88

Egyéb szolgáltatást is igénybe vevők
Nők
Férfiak

Házi segítségnyújtás
12
3

Ellátásra várakozók száma:

Étkezés
14
6

Étkezés és házi segítségnyújtás
7
1

9 fő

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait 2 fő szociális
gondozó és 1 fő szakápoló látja el megbízási szerződés alapján.
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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 alábbi táblázatban három évre visszamenően. láthatóvá válik, hogy az általunk
nyújtott szolgáltatásra az igény folyamatosan emelkedik.
Ellátotti létszám emelkedése

Várakozók
száma

50
40
30
20
10
0
2014

2015
Év

2014 év
6 fő

Ellátotti létszám

2016

2015 év
25 fő

Az ellátást igénybe vevők létszáma 2016. évben:
Átlagéletkoruk:

Nők:

70 év

Férfiak

70 év

2016 év
40 fő
40 fő

(2016.12.31. állapot).
Nők

Férfiak

18-59

60-69

70-79

0 fő

8 fő
20 fő

9 fő

80 ↑

18-59

3 fő
0 fő
Összesen: 25 fő

60-69
1 fő

70-79
3fő
5 fő

80 ↑
1 fő

Az Idősek Klubja nappali ellátást nyújtó intézmény, melynek célja a hiányzó családi
gondoskodás pótlása, fizikai, mentális, egészségügyi segítségnyújtás révén.
Tevékenységünk biztosítja a nyugalmat, biztonságot, kiegyensúlyozottságot, de
ugyanakkor mozgalmas, élmény dús és ez által tagjaink megőrzik aktivitásukat.
Fontosnak tartjuk az idősek klubja keretein belül a fizikai, lelki, pszichés gondozást
illetve az egyének szükségleteihez mérten való különböző foglalkozások, készségek
fejlesztését.
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A gondozás elsődleges célja: Az időskor életsajátosságainak megfelelő
tevékenységeken keresztül a hasznosság érzés a valahova tartozás, a biztonság tudat
kialakítása, 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.
A mindennapok hasznos időeltöltése barátságok kialakulása társas kapcsoltok
fenntartása, időskori izoláció elkerülése.
Tárgyi feltételeink nagyon jónak mondhatóak. Közösségi programokra, pihenésre
megfelelő helyiségekkel rendelkezünk.
Klubtagjaink számára szociális és mentális segítséget nyújtunk, illetve kulturális és
egészség megőrzési előadásokat szerveztünk. Az idős ember tétlensége kóros
egészségügyi és lelki következményekkel járhat. A klubban tehát komplex
tevékenységet, szociális, egészségügyi és mentális állapotuknak megfelelő közösségi
szolgáltatásokat nyújtunk.
A cél eléréséhez rendszeres és az évszakhoz igazodó programokat állítunk össze
számukra:
A Derűs Idősek Klubjában a következő elfoglaltságok, programok állnak
rendelkezésre:
hosszabb, rövidebb közös séta, ami biztosítja a jó közérzetet és kondíciót,
a beszélgetések hozzájárulnak a lelki egészség megtartásához, a tagok
többnyire egyedül élnek, itt osztják meg egymással és a dolgozókkal
gondjukat, bajukat,
• mentális segítségnyújtás, a dolgozók részéről,
• szellemi időtöltés, tv, dvd lejátszó, rádió, állnak a klubtagok
rendelkezésére,
• rendszeresek a felolvasások, aktuális események megtárgyalása
• kézimunkázás, horgolás
• havonta megünnepeljük a névnapokat egybevontan,
• megünnepeljük az állami, egyházi és hagyományos ünnepeinket is,
• az év folyamán többször mentünk hosszabb, rövidebb kirándulásra,
• gyakran látogatjuk a könyvtárat
• heti programként szerepel a cukrászda látogatása
• a klubtagoknak lehetőségük van a tisztálkodásra, ágyneműik, ruhaneműik
mosását szükség szerint elvégezzük,
• rendszeresen mérjük ellátottaink vérnyomását és testsúlyát,
• szükség esetén elkísérjük tagjainkat az orvoshoz, az általa felírt
gyógyszereket kiváltjuk,
• szolgáltatásokat indítottunk be, természetesen ingyenesen. (fodrász,
pedikűr)
Az év folyamán többször voltak vendégeink, akik az idősek testi, lelki egészségének
megőrzésével kapcsolatos előadásokat tartottak: - bűnmegelőzésről tartott előadást
(Szabó Péter), -dietetikus tartott több alkalommal különböző témákban (időskori
székrekedés időskori diabetes, életmód fontossága), -szemészet és látás vizsgálat
megszervezése végrehajtása, - Dr Németh Gyula prevencióról tartott előadást.
•
•
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A különböző vallású klubtagok kiselőadást tartottak saját vallásukról, és
meglátogatták a helyi római katolikus, görög katolikus és református templomot.
Kirándulást szerveztünk a Táj házba, ahol közösen sütöttünk szalonnát, valamint a
Császta szőlőhegyre, ahol bográcsozással emeltük a nap színvonalát. Ellátogattunk
L’Huillier - Coburg-kastélyba. A kastélyszigeten szinte naponta sétáltunk jó idő
esetén.
Júliusban egy háromnapos nyaralást szerveztünk, amelyen 16 ellátottunk vett részt.
Nagyon jól érezték magukat. A három napba belezsúfoltunk olyan programokat,
amire idős ellátottainknak otthonukban ritkán van lehetőségük. Közösen főztünk,
szalonnát sütöttünk és minden estét tánccal, énekléssel zártunk. Hatalmas élményt
jelentett számukra ez a három nap, mert van, aki hosszú évek óta nem volt nyaralni.
Azóta szinte minden héten szóba kerül, hogy lesz-e még ilyen lehetőség, mehetnek a
következő éven is nyaralni?
Október hónapban az Idősek Otthona által szervezett „Idősek Hetén” vettünk részt.
Színvonalas, az egész estét betöltő programokkal ünnepeltük az Idősek Világnapját.
Jó kapcsolatot alakítottunk ki a Mátyás óvoda dolgozóival, aminek köszönhetően
gyakran meglátogattak bennünket az óvodások és nagyon szép műsorokkal tették
színesebbé klubtagjaink napjait. Látogatást tett nálunk a császta néptáncegyüttes,
akik színvonalas műsorral kedveskedtek. Ezeken túl Szalovszky Viktória furulya
szólója és Kelemen Petra gitár előadása is megörvendeztette időseinket.
Klubtagjaink nagyon kreatívak, ennek köszönhetően a hozzánk érkező vendégek
részére apróbb ajándékokat készítenek, saját kézzel készített díszekkel tesszük
otthonosabbá klubhelységeinket. Szívesen részt vennénk a városunk díszítésében is
amennyiben igény lenne rá.
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
bentlakásos szociális vagy egészségügyi intézménybe.
Többféle szolgáltatást is igénybevevők száma 2016. évben
Nő

Férfi

Összesen

Étkezés

127 fő

106 fő

233 fő

Házi segítségnyújtás

38 fő

25 fő

63 fő

Nappali ellátás

28fő

12 fő

40 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

48fő

9 fő

57 fő

Étkezés + házi segítségnyújtás

15 fő

12 fő

27 fő

Étkezés + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

14 fő

6 fő

20 fő

Étkezés + házi segítségnyújtás + jelzőrendszer

7 fő

1 fő

8 fő

Házi segítségnyújtás + jelzőrendszer

12 fő

3 fő

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

Szociális gondozó
Szociális gondozó

Gimnáziumi érettségi, felsőfokú szociális asszisztens
Szociális gondozó, ápoló

A nappali ellátás során nyújtott szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, napi
100 Ft/fő étkezés

nélkül.

Nappali ellátás esetében az étkezés (ebéd) térítési díja napi 260 Ft + áfa/nap.

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
A szolgáltatás célja, feladata
A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrált szervezeti keretben,
összehangolt szakmai tartalommal család- és gyermekjóléti szolgálatként működik.
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a fentiek végrehajtási rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelet és a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet határozza meg.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat célja:
• az ellátási területén élő gyermekek részére a gyermeki jogok
érvényesülésének
biztosítása,
valamint
a
gyermekek
életkori
sajátosságainak megfelelő gondozás-nevelés figyelemmel kísérése,
gyermekek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztető
körülmények megelőzése, a kialakult veszélyeztető körülmények
megszűntetésében való közreműködés.
•

a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetben lévő személyek, családok életvezetési képességének
megtartása, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése

•

figyelemmel kíséri a lakosság életvezetését, az egyén és család között
felmerülő konfliktusokat, kutatja a konfliktusok megoldási módját

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával
szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének
elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult
veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek
visszahelyezését.
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Szolgálatunk a szociális munka eszközeivel és módszereivel nyújt segítséget a
szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre
szoruló személyek, családok, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a
szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, a kábítószer – problémával küzdők, az
idősek,
válsághelyzetben
lévő
várandósok,
illetve
szabálysértést
vagy
bűncselekményt elkövetők és a bántalmazott felnőttek és gyermekek számára.
Feladatunk, hogy a tájékoztató, információs tevékenységünk által az igénybevevők
pontos információt kapjanak lakóhelyükön elérhető szociális ellátásokról, azok
igénybevételének feltételeiről, módjáról, valamint segítséget nyújtunk azok
intézésében.
A különféle pénzbeli ellátások és szociális szolgáltatások biztosításával enyhíthetők a
lakhatási problémákkal küzdők, a díjhátralékosok problémái és megelőzhető a
hajléktalanná válásuk. A gyermeket, illetve szülőjét tájékoztatni kívánjuk mindazokról
a jogokról, támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek
testi, lelki egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének
elősegítésével. A tájékoztatást igyekszünk úgy szervezni, hogy arról a gyermek fejlettségétől függően - önállóan, törvényes képviselője nélkül is tudomást
szerezhessen.
Elsődleges feladatunknak tekintjük, hogy az ellátási területünkön élő szociális és
mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő
személyek, családok életvezetési képességének javítása és megtartása, az ilyen
helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének
elősegítése. Kötelességünknek tekintjük továbbá a gyermek testi és lelki
egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, az itt élő családok
életminőségének javítását, a szociális és mentálhigiénés problémák megoldását,
krízishelyzetbe került egyének, és családok segítését, az okok megelőzését, a
krízishelyzet megszüntetését.
Mindezek megvalósulása érdekében figyelemmel kísérjük a lakosság életvezetését, az
egyén és család között felmerülő konfliktusokat, kutatjuk a konfliktusok megoldási
módját.
A család- és gyermekjóléti szolgálat hatékony működéséhez – krízishelyzet és a
veszélyeztetettség elhárítása okán – elengedhetetlen a jelzőrendszer kiépítése,
működtetése. A munka eredményessége érdekében folyamatos személyes
kapcsolatra van szükség a jelzőrendszer tagjaival. Fontos, hogy a különböző
szakemberek a segítő tevékenység során a maguk területén ellátva feladataikat,
egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, támogatva és azt kiegészítve
dolgozzanak a közös cél érdekében. Az észlelő- és jelzőrendszer hatékony
együttműködésének alapja az abban résztvevők együtt működése. Intézményünk a
jól működő jelzőrendszer kiépítésére folyamatosan törekszik.
Célunk a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése következtében
az, hogy a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatunk látókörébe kerüljön a városunkban
élő minden veszélyeztetett gyermek, a krízishelyzetbe került családok, egyének.
Szolgáltatás közvetítésével, a szociális munka módszereinek alkalmazásával, a

27

családgondozással a veszélyeztetés a minimálisra, s ez által a szakosított ellátási
formák és a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének esélye is csökkenjen.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat ellátási területe
A 2016. évben három településen láttuk el a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás feladatait: Edelény, Abod, Szakácsi. A települések lakosságszáma a
következőképpen alakul:
Ellátott települések
Edelény
Abod
Szakácsi

Lakosság száma
9982
229
168

0-18 évesek száma
1832
50
74

A kistérségi feladatellátás 2016. évben az alábbi időpontokban történt:
Minden páros hét szerdai napján:
900-1200

Abod

Minden páros hét csütörtöki napján:
900-1200

Szakácsi

Az ellátottak életkor és település szerinti megoszlása:
Életkor
0-2 éves
3-5 éves
6-13 éves
14-17 éves
18-24 éves
25-34 éves
35-49 éves
50-61 éves
62 éves és idősebb
Összesen
Családok száma

Edelény
7 fő
15 fő
50 fő
32 fő
11 fő
17 fő
20 fő
7 fő
4 fő
163 fő
73

Abod
0 fő
3 fő
7 fő
2 fő
0 fő
0 fő
2 fő
0 fő
0 fő
14 fő
2

Szakácsi
0 fő
1 fő
16 fő
4 fő
0 fő
0 fő
11 fő
0 fő
0 fő
32 fő
11

Összesen
7 fő
19 fő
73 fő
38 fő
11 fő
17 fő
33 fő
7 fő
4 fő
209 fő
86

Ahogyan az ellátottak életkori megoszlásából is kitűnik, a családsegítés és a
gyermekjóléti szolgáltatás 2016. évi integrálásával a hangsúly erőteljesen eltolódott
az utóbbi javára.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai a
2016. évben (halmozott adat):
•
•
•
•
•
•

Információnyújtás:
Ügyintézésben való segítségnyújtás:
Tanácsadás:
Esetkonferencia:
Családlátogatás:
Segítő beszélgetés:

•

28

436
217
355
3
1227
289

A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma elsődleges probléma szerint
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
Magatartászavar, teljesítményzavar
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti)
Szülők, család életvitele
Szülői elhanyagolás
Családon belüli bántalmazás
Fogyatékosság, retardáció
Gyermeknevelési
Ügyintézéssel kapcsolatos
Összes

17
13
15
20
24
45
0
3
58
3
198 eset

Ahogyan az adatokból kitűnik, a legtöbb esetben gyermeknevelési probléma
bizonyult elsődlegesnek, ezt követte a szülői elhanyagolás.
A 2016. évben írásos jelzés a jelzőrendszer tagjaitól 222 esetben érkezett:
•
•
•
•
•
•
•
•

Védőnői Szolgálattól
Gyermekorvostól, háziorvostól
Kisgyermek napközbeni ellátását nyújtó intézmény
Köznevelési intézményből
Rendőrségtől
Pártfogói felügyelet
Lakossági bejelentés
Önkormányzat, Jegyző, Gyámhivatal

25 esetben
4 esetben
0 esetben
57 esetben
17 esetben
5 esetben
12 esetben
102 esetben

Mint az adatokból kitűnik, a legtöbb jelzés (az összes csaknem fele) az
önkormányzat, illetve a gyámhivatal felől érkezik. Ezen belül is jelentős hányadot
tesznek ki a hátrányos helyzet megállapításához szükséges környezettanulmány
elkészítésére fölkérő végzések. A második legnagyobb hányadot a köznevelési
intézményekből érkező jelzések adják, ám ezen belül az eloszlás korántsem
egyenletes: a 2016. évben mindössze három írásbeli jelzés érkezett óvodából.
A 2016. évben hat alkalommal tartottunk szakmaközi megbeszélést a jelzőrendszer
tagjaival, előre meghatározott témakörökben.
A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait ellátó alkalmazottak iskolai
végzettségei szerint:
Csoportvezető családsegítő
Családsegítő
Családsegítő

egészségügyi szociális munkás mesterdiplomás
szociálpedagógus
szociálpedagógus

A 2016. év tapasztalatai és a továbbfejlődés irányai:
A 2016. évben álltak föl az új struktúra alapján a család-és gyermekjóléti szolgálatok,
valamint a család-és gyermekjóléti központok. Minden szereplőre jelentős terhet rótt
az optimális feladatmegosztás kialakítása. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a
családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása szakmailag ugyan
mindenképpen indokolt lépés volt, ugyanakkor a napi gyakorlat mechanizmusai a
„klasszikus” családsegítés (a „gyermektelen felnőttek családgondozása”) radikális
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háttérbe szorulását eredményezték. Mindenképpen célkitűzésünk a 2017. évre, hogy
helyreállítsuk az egyensúlyt és nagyobb figyelmet kapjon újra a nem-gyermekes
felnőttek, különös tekintettel a fokozottabb odafigyelést igénylő egyedül élők, illetve
idősek gondozása.
A Család-és Gyermekjóléti Központtal az együttműködésünk példaértékű.
Jogszabályi rendelkezés alapján a szociális segítőmunka során valamennyi család
esetében legalább havi három személyes találkozást kell megszervezni és
dokumentálni. A jogalkotó elsődleges szándéka – a családgondozás intenzívebbé
tétele – szakmailag mindenképpen méltányolható, ugyanakkor ez a szabályozás nem
rezonál arra a törvényszerűségre, hogy a szociális segítő munkának vannak intenzív
és kevésbé intenzív szakaszai, utóbbi esetében pedig a havonta kényszerűen
biztosítandó három személyes találkozás akár kontraproduktív is lehet és a kliensben
ellenérzéseket válthat ki (ami a bizalmi kapcsolat kiépítésének rovására mehet).
A kistérési feladatellátás során nagy nehézséget jelent, hogy sem Abodon, sem
Szakácsiban nincs az ügyfélfogadáshoz biztosított helyiség. Így a feladatellátás
szükségszerűen a családlátogatásokra korlátozódik és az abodi, illetve szakácsi
ellátottak részére nem biztosított az a lehetőség, hogy helyben, egy erre megfelelő, a
bizalmi légkör megteremtésére alkalmas helyiségben fölkeressék a családsegítőt a
megadott időpontban. Bízunk abban, hogy 2017-ben sikerül előrelépni ezen a
területen.
Kiemelten fontos feladatunk az észlelő-és jelzőrendszer tagjaival való folyamatos és
minőségi kapcsolattartás. Tapasztalataink szerint a jelzőrendszer egyes tagjaival
(védőnői szolgálat, iskolák, rendőrség) kiemelten jó az együttműködés, míg más
szereplők (bölcsődék, óvodák, háziorvosok) esetében a jelzési hajlandóság
meglátásunk szerint elmarad a lehetőségektől. Prioritásunk a 2017. évre, hogy még
szorosabbra fűzzük a kapcsolatainkat a jelzőrendszeri tagokkal.
A jelenlegi tapasztalataink azt mutatják, hogy az ellátási területünket sújtó
szociológiai
sajátosságok
(munkanélküliség,
jövedelmi
szegénység,
gyermekszegénység, elégtelen lakásviszonyok, devianciák gyakori előfordulása)
következtében a 2017. évben növekszik majd az ellátok esetek száma és egyre
jellemzőbbé válik a problémák családon belüli halmozódása. Edelény mellett az egyre
inkább gettófaluvá, a nehézségek sűrűsödésének gócpontjává váló Szakácsi is bőven
ad majd munkát Szolgálatunk számára. A fokozódó leterheltség, a család-és
gyermekvédelem strukturális (a mi szintünkön nem orvosolható) anomáliáinak
kezelése, a társszakmák és jelzőrendszeri tagokkal való együttműködés további
javításának elősegítése indokolja számunkra a szupervízió igénybe vételének
lehetőségét.
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CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
A szolgáltatás célja, feladata
A család- és gyermekjóléti központ feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
határozza meg.
Alapvető célok:
• Az Edelényi Járás településein élők számára a gyermek családban történő
nevelkedésének
elősegítése,
a
gyermek
veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek
megfelelő egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok
nyújtása.
• A
gyermekvédelmi
gondoskodás
keretébe
tartozó
hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenység ellátása.
• A járás területén működő család-és gyermekjóléti szolgálatok feladatainak
szakmai támogatása, részükre rendszeres konzultáció nyújtása.
A család- és gyermekjóléti központ fő feladatai:
• Egyéni és csoportos speciális szolgáltatások, programok nyújtása
• A
gyermekvédelmi
gondoskodás
keretébe
tartozó
hatósági
intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló
tevékenység ellátása
• Jelzőrendszer járási szintű koordinálása
• Szakmai támogatást nyújt a járás területén működő gyermekjóléti
szolgálatok számára
A Család- és Gyermekjóléti Központ és a településen található szolgálatok részére
együttműködő segítséget nyújt, a problémák megoldásának érdekében. A kliens
érdekeit szem előtt tartva, a sikeres családgondozás érdekében nagyon fontos
megemlíteni az információáramlás; a kölcsönös tájékoztatás és a jó
kapcsolatrendszer kialakítását, amely nagyban megkönnyíti majd a segítő
tevékenységet. Fő pillére ennek a kapcsolatrendszernek a partnerség, amely
mindenki számára hatékonyabbá teszi majd a munkavégzést.
A Család- és Gyermekjóléti Központ folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a
járás településén működő szolgálatok számára. Ennek módja: telefonos illetve
személyes konzultáció:
•
•
•

A szolgálatok számára szakmai támogatást biztosít, amelynek érdekében
havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart.
Tájékoztatja a szolgálatokat a járás területén elérhető szolgáltatásokról.
A központ amennyiben a szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás
szükségességét észleli, úgy bevonja a szolgálatot a szolgáltatás
nyújtásába.
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Az intézmény heti rendszerességgel, team megbeszéléseket tart, melyet a szakmai
vezető szervez és irányít. A megbeszélések alkalmat adnak az esetek
megbeszéléséhez, az intézmény és a szakmai csoport működésével kapcsolatos
kérdések,
felvetések,
javaslatok,
tények
átadásához,
megvitatásához.
Munkaszervezéssel; feladatmegosztással kapcsolatos problémák felvetése.
Ellátási terület, ellátandó célcsoport jellemzői
A Család –és Gyermekjólét Központ ellátási területei az Edelényi Járás
települései.
Ezen járási településeken a Család-és Gyermekjóléti Központ esetmenedzserei
hatósági szintű feladatokat látnak el.
A szolgáltatást igénybe vevők jellemzői
A szolgáltatást igénybevevőkre jellemző, hogy nehéz anyagi körülmények között
élnek, létfenntartási gondokkal küzdenek. A velünk kapcsolatba kerülő családoknak a
munkahely megszűnése, az ezzel együtt járó anyagi biztonság romlása, a
szenvedélybetegségek kialakulása komoly nehézséget jelent. A szolgáltatást igénybe
vevők összetett problémákkal küzdenek, a nehézségek halmozottan jelentkeznek.
Gyakori a szülők házasságának megromlása és az ebből eredő gyermek elhelyezési
és kapcsolattartási nehézségek, továbbá lakhatási gondok, nevelési hiányosságok,
családi konfliktusok és magatartási problémák. Megfigyelhető a családmodell
változása, a házasságkötések számának csökkenése, az élettársi kapcsolatban élők
számának emelkedése.
Az ellátottak köre a szociálisan hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok, gyermekeiket
egyedül nevelő szülők, mentális problémával küzdő szülők és gyermekek,
munkanélküliek, halmozott problémával küzdők, veszélyeztetett gyermekek,
családok, nevelésből kikerült, devianciákkal küzdő gyermekek, fiatalok és szülők,
időskorúak, nyugdíjasok, fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek.
Családi állapot szerint legtöbben párkapcsolatban, gyermekkel élnek. Több elvált
szülő esetén gyakori az anyagi, életviteli, foglalkoztatási problémák előfordulása.
Egyedül élőknél jellemző a mentális-lelki problémák előtérbe kerülése.
Iskolai végzettségüket tekintve legmagasabb
végzettségűek veszik igénybe a szolgáltatást.

arányba

az

alacsony

iskolai

A családok diszfunkcionális működése az iskolában teljesítményzavarok,
beilleszkedési problémák, interperszonális kapcsolati problémák és magatartási
problémák kialakulását eredményezik. A gondozott gyermekek családjaiban, nagy
számban fordul elő az alacsony iskolázottság, ami a munkaerő-piaci elhelyezkedést
jelentős mértékben megnehezíti. A gondozott családok egy részénél általában az
egyik szülő közfoglalkoztatásban foglalkoztatott.
Ezen családok gyakran küzdenek megélhetési problémákkal, hisz anyagi helyzetük
romló tendenciát mutat, így nagy számban fordul elő a közüzemi díjak fizetésének
elmulasztása, nagy összegű hátralék felhalmozása.
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A szülők körében előforduló pszichés és szomatikus zavarok befolyásolják nevelési
tevékenységüket, mely problémák miatt gyermekeik érzelmi szükségletei hiányt
szenvednek, esetenként elhanyagoló, bántalmazó szülői attitűd tapasztalható.
A gyermekek körében tapasztalható elhanyagoltság leginkább anyagi okokra és a
szülő nemtörődömségére vezethető vissza. Az óvodás korúak közül is egyre több a
nehéz körülmények között élő gyermek, melynek fő oka a növekedő szegénység,
munkanélküliség, életvezetési hibák, nem egyszer az alkoholizálás.
Az általános iskolákban az előzőekhez hasonlóan szintén vezető probléma az anyagi
veszélyeztetettség, azonban ezen korosztálynál már fokozottabban jelentkeznek az
igazolatlan hiányzások, a tanulmányi eredmény hanyatlása, bukás, a szülő-iskola
együttműködésének hiánya.
Felső tagozatban egyre több a magatartási probléma, fokozódik a szülői
elhanyagolás, a gyermekek körében egyre jellemzőbb az agresszivitás. Ebben a
korban erős a veszélye a drogok alkalmankénti kipróbálásának, melyet nagyobb
testvér, vagy barát kínál.
A Központ ellátási területén a tanköteles korú gyermekek körében növekszik az
igazolatlan hiányzás, a magatartási problémás gyermekek száma.
Az elmúlt év tapasztalatai felhívta a figyelmünket ismételten a prevenció
fontosságára, illetve rávilágított, hogy megfelelő színvonalú programok,
kulturált szórakozás lehetővé tétele talán jó irányba alakítaná
érdeklődésüket és ezzel együtt személyiségüket is.
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti
Központ a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek
igényeinek és szükségleteinek megfelelő egyéni és csoportos speciális
szolgáltatásokat, programokat nyújt:
• Kapcsolattartási ügyelet
A kapcsolattartási ügyelet biztosítja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő
vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre
alkalmas semleges helyszínt.
A 2016. év során a Család- és Gyermekjóléti Központ 3 család esetében, 8
alkalommal biztosított kapcsolattartási ügyeletet. Mind a három család
esetében hatósági döntés (Gyámhivatal, Bíróság) alapján került sor az
intézmény kijelölésre a kapcsolattartási ügyeletre.
• Utcai szociális munka
Az utcai szociális munka feladata a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését
veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek segítése.
• Kórházi szociális munka
A kórházi szociális munka feladata a szülészeti-nőgyógyászati osztályon a kórházi
védőnővel együttműködve a válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése.
Az illetékes kórházak szociális munkásaival felvettük a kapcsolatot. Tájékoztattuk
őket az estmenedzser személyéről, elérhetőségéről és a jelzési lehetőségekről.
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• Készenléti szolgálat
A készenléti szolgálat célja a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején
kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy
tájékoztatás nyújtása.
A készenléti szolgálatot állandóan ingyenesen hívható telefonszám biztosításával
került megszervezésre oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű
segítséget tudjon nyújtani vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani.
A készüléken 2016. évben1 segélyhívást regisztráltunk.
• A jelzőrendszer járási szintű koordinálása
A jelzőrendszer járási szintű koordinálása körében a család- és gyermekjóléti központ
koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, szakmai támogatást
nyújt a szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez,
valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez és
összehangolásához. Összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített
helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket. A család- és gyermekjóléti szolgálat
megkeresése alapján segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik, segítséget nyújt a
jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusok
megoldásában.
A család- és gyermekjóléti központ a jelzőrendszer járási szintű koordinálására, illetve
a fenti feladatokra járási jelzőrendszeri tanácsadót jelölt ki.
Havi jelentések száma a 2016. évben
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok
Jelentések
Jelentések
Jelentések
Edelény
Boldvaszilas
Perkupa
száma
száma
száma
2
0
0
Abod
Becskeháza
Égerszög
236
13
2
Edelény
Bódvalenke
Hidvégardó
66
0
43
Szakácsi
Bódvarákó
Perkupa
10
0
Bódvaszilas
Szögliget
0
0
Komjáti
Szőlősardó
19
0
Szin
Teresztenye
4
0
Szinpetri
Tornabarakony
0
0
Tornakápolna
Varbóc
51
Tornanádaska
0
Tornaszentandrás
5
Tornaszentjakab
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok
Jelentések
Jelentések
Boldva
Szendrő
Szendrőlád
száma
száma
96
0
Boldva
Debréte
Balajt
6
0
Ziliz
Galvács
Ládbesenyő
23
Martonyi
Szendrőlád
4
Meszes
77
Rakaca
19
Rakacaszend
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Jelentések
száma
3
5
133

Szalonna
Szendrő
Szuhogy
Viszló

18
274
34
0

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatok
Jelentések
Borsodszirák
száma
3
Borsodszirák
5
Damak
3
Hangács
1
Hegymeg
1
Irota
29
Lak
3
Nyomár
2
Tomor
• Jogi tanácsadás
A Család– és Gyermekjóléti Központban minden hét pénteki napján 8 órától 12 óráig
jogi szakember elérésére van lehetőség melyet az intézmény központi telefonszámán
lehet előre egyeztetni. A járás területein élő lakosoknak nyújt segítséget jogi
tanácsadás formájában.
• Családkonzultáció
Olyan segítségnyújtási forma, amely során a család valamennyi családtag
bevonásával, szakember segítségével saját erőforrásait mozgósítva megtalálhatja a
megoldást a problémáira.
• Mediáció
A mediáció (közvetítés) egy speciális konfliktus megelőző- kezelő módszer és
folyamat, amelynek lényege, hogy a két vagy több fél vitájában, a konfliktusban állók
beleegyezésével egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben vitájuk
rendezésében anélkül, hogy maga döntené el a vitát.
A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekek lelki egészségének és/vagy a
családban történő nevelésének elősegítése érdekében pszichológus szakember
segítségével a következő szolgáltatásokat nyújthatja:
•
•

Pszichológiai tanácsadás és konzultáció
Részletes pszichológiai anamnézis felvétele a szülőktől és egyidejűleg

•
•

Pszichoterápia
Válsághelyzetben lévő várandós (kiskorú) anyák támogatása, megsegítése,
tanácsokkal való ellátása, nevelési tanácsadás
Serdülőkonzultáció
Tematikus gyermekcsoportok vezetése
Szülőkonzultáció: A szolgáltatás célja azon szülők számára nyújtott

•
•
•

tájékozódik a család környezeti státuszáról

segítség és támogatás, akik gyermekük nevelése kapcsán elakadásokkal,
átmeneti problémákkal szembesülnek.
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•
•
•

Veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat
készítés, veszélyeztetettség, bántalmazás esetén jelzéssel él a
pszichológus az érintett szakemberek felé.

Családterápia, családkonzultáció
Egyéni és családi krízisintervenció

A pszichológus szakember a színvonalas szakmai munka érdekében más
intézményekkel és szakemberekkel (óvoda, iskola, helyi Pedagógiai Szakszolgálat)
való együttműködésben részt vesz, szakmai továbbképzésekre, szakképzésre,
lehetőség esetén szakmai konzultációkra és szupervízióra eljár. Munkája során a
Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexében foglaltak az irányadók, ezáltal titoktartás
kötelezi. A titoktartási kötelezettség azonban nem foglalja magában a gyermek
állapotával, fejlődésével kapcsolatos belső szakmai megbeszéléseket. A pszichológus
a szülőt tájékoztatja a gyermekkel folytatott diagnosztikus és terápiás munka konkrét
eredményéről /a gyermek által közölt bizalmas adatok nélkül/, a gyermek érdekében
megteendő intézkedésekről, lehetőségekről.
A 2016. évben a pszichológus által ellátottak száma 70 fő volt, akik 480 alkalommal
vettek részt terápiás foglalkozáson illetve tanácsadáson.
A vizsgálatokhoz előzetes időpont egyeztetés szükséges.
Javaslattétel hatósági intézkedésre
A család- és gyermekjóléti központ javaslatot tesz a gyámhivatal részére a gyermek
védelembe vételére, megelőző pártfogására, ideiglenes hatályú elhelyezésére,
nevelésbe vételére, családba fogadására, harmadik személynél történő
elhelyezésének
kezdeményezésére,
családbafogadó
gyám
kirendelésére,
tankötelezettsége
teljesítésének
előmozdítására,
gondozási
helyének
megváltoztatására, a gyermek után járó családi pótlék természetbeni formában
történő nyújtására.
A javaslattétel során a gyermek bántalmazástól, elhanyagolástól való védelemhez
való jogát, a saját családjában történő nevelkedéshez és családi kapcsolatainak
megtartásához, ápolásához való jogát, valamint a gyermek véleményét kell
elsősorban figyelembe venni.
Ha a javaslattételre a család- és gyermekjóléti szolgálat kezdeményezése
alapján kerül sor, a család- és gyermekjóléti központ javaslatában megjelöli a
kezdeményező család- és gyermekjóléti szolgálat és a gyermeket gondozó
családsegítő adatait. Védelembe vétel esetén a javaslatot mérlegelés nélkül, azonban
szükség szerint kiegészítve továbbítja 3 munkanapon belül a gyámhivatal felé.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló
gyermek esetében a család- és gyermekjóléti központ szolgáltatásait a gyámhivatal,
illetve a bíróság határozata alapján kell biztosítani.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés
alatt álló gyermek esetében az esetmenedzser együttműködik a megelőző
pártfogó felügyelővel. Tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek veszélyeztetettségére
vonatkozó körülményekről. Elkészíti az egyéni gondozási-nevelési tervet, szervezi a
megvalósítását. Közreműködik a családból kiemelt gyermek visszahelyezésében,
utógondozásában. Az esetmenedzser és a megelőző pártfogó felügyelő az
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együttműködés keretében szükség szerint közösen végeznek családlátogatást és
közösen hallgatják meg a gyermeket. A család- és gyermekjóléti központ lehetőség
szerint helyszínt biztosít a megelőző pártfogó felügyelőnek a viselkedéskorrekciós
esetkezelési módszerek alkalmazásához és a megelőző pártfogással összefüggő
egyéb feladatai elvégzéséhez.
Az esetmenedzser a védelembe vétel felülvizsgálata során tájékoztatja a
gyámhivatalt a védelembe vétel körében végzett tevékenységéről, az eset
előrehaladásáról, a gyermek veszélyeztetettségének alakulásáról. Továbbá szakmai
érvekkel alátámasztott javaslatot tesz a védelembe vétel fenntartására vagy
megszüntetésére, valamint megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén ezzel
egyidejűleg a megelőző pártfogás fenntartására vagy megszüntetésére, vagy a
gyámhivatal általi más, gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó intézkedések
megtételére.
A gyermekre vonatkozó egyéni gondozási-nevelési terv tartalmazza a
veszélyeztető körülmények megjelölését, a védelembe vétel megszüntetéséhez. A
családból kiemelt gyermek visszahelyezéséhez szükséges változásokat, valamint
ennek elérése érdekében az esetmenedzser, a szülő és a gyermek feladatait,
határidők megállapításával. A szükségesnek tartott hatósági, illetve bírósági eljárások
kezdeményezésének
megjelölését.
Az
egyéni
gondozási-nevelési
terv
megvalósításába bevont család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint egyéb
intézmények, szolgáltatók, személyek megjelölését, feladataiknak és azok
határidejének meghatározását. A szakmailag szükségesnek tartott egyéb
rendelkezéseket és megelőző pártfogás alatt álló gyermek esetén az esetmenedzser,
a megelőző pártfogó felügyelő, a szülő és a gyermek közötti együttműködés részletes
szabályait, megjelölve a megelőző pártfogó felügyelővel való együttműködés módját,
gyakoriságát, és az esetmenedzser és a megelőző pártfogó felügyelő közötti
munkamegosztás szempontjait.
A szülő és az ítélőképessége birtokában lévő gyermek nyilatkozattal vállalják az
egyéni gondozási-nevelési tervben foglaltak betartásában, megvalósításában történő
együttműködést.
Az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítását az esetmenedzser értékeli, és
szükség esetén módosítja vagy kezdeményezi a módosítását.
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Barger Szilvia esetmenedzser
Szociális segítő tevékenység
Települések

Családlátogatás

Abod
Boldva
Borsodszirák
Damak
Hangács
Hegymeg
Edelény
Irota
Lak
Nyomár
Szakácsi
Tomor
Ziliz

2
11
2
6
2
5
56
4
37
2
48
5
3

Védelembe
vételi tárgyalás
0
3
0
0
0
0
6
1
2
0
4
1
0

Elhelyezési
tárgyalás
0
1
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0

Esetkonferencia
0
3
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
1

Konzultáció
szakemberekkel
1
9
2
6
2
4
45
3
30
1
30
3
2

Segítőbeszélgetés
tanácsadás
1
7
2
6
0
4
36
2
30
1
40
3
3

Az ellátott településeken az esetmenedzser tapasztalata szerint a legfőbb problémák lakhatási problémák, igazolatlan iskolai
hiányzások, magatartási problémák, életviteli problémák, kiskorú terhesség.
A településeken az összes ellátott gyermek száma: 106
A településeken az összes ellátott családok száma: 56
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Haraszti Tibor esetmenedzser
Szociális segítő tevékenység
Települések

Családlátogatás

Balajt
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Égerszög
Hidvégardó
Komjáti
Ládbesenyő
Perkupa
Szin
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Teresztenye
Tornabarakony
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Tornaszentjakab
Varbóc

5
12
0
11
0
4
0
3
9
9
1
1
0
0
0
0
19
0
1
0

Védelembe vételi
tárgyalás
0
3
0
1
0
1
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0

Elhelyezési
tárgyalás
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Esetkonferencia
0
1
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

Konzultáció
szakemberekkel
4
10
0
15
0
4
0
4
12
15
1
1
0
0
0
0
25
0
1
0

Segítőbeszélgetés
tanácsadás
3
9
0
10
0
3
0
2
6
6
1
1
0
0
0
0
19
0
1
0

Az ellátott településeken az esetmenedzser tapasztalata szerint a legfőbb problémák a nagy gyermek létszám, elhanyagolás,
igazolatlan iskolai hiányzások, életmódbeli problémák, magatartási problémák, életviteli problémák, kiskorú terhesség..
A településeken az összes ellátott gyermek száma: 97
A településeken az összes ellátott családok száma: 55
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Novákné Makkai Krisztina esetmenedzser
Szociális segítő tevékenység
Települések

Családlátogatás

Becskeháza
Debréte
Galvács
Martonyi
Meszes
Rakaca
Rakacaszend
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szuhogy
Viszló

0
0
0
6
1
17
6
9
53
33
9
0

Védelembe vételi
tárgyalás
0
0
0
0
0
5
2
3
16
3
0
0

Elhelyezési
tárgyalás
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
0
0

Esetkonferenci
a
0
0
0
0
0
0
0
2
10
0
0
0

Konzultáció
szakemberekkel
0
0
0
4
2
10
6
6
47
42
6
0

Segítőbeszélget
és tanácsadás
0
0
0
6
1
17
6
9
40
20
6
0

Az ellátott településeken az esetmenedzser tapasztalata szerint a legfőbb problémák magas számú igazolatlan iskolai hiányzás és a
szülői elhanyagolás, magatartási problémák, életviteli problémák, kiskorú terhesség. A felsorolt problémák abból adódnak, hogy
nagyon sok szülőt foglalkoztatnak, közmunkaprogram keretében ezáltal kevesebb figyelmet fordítnak arra, hogy a gyermekek
megfelelően legyenek ellátva, rendszeresen eleget tesznek-e tankötelezettségüknek.
A településeken az összes ellátott gyermek száma: 133
A településeken az összes ellátott családok száma: 99
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Az alábbi táblázat mutatja az Edelényi Járáshoz tartozó települések esetszámait az előbbiekben felsorolt hatósági feladatokra lebontva
Település neve
Abod
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvaszilas
Boldva
Borsodszirák
Damak
Debréte
Edelény
Galvács
Hangács
Hegymeg
Hidvégardó
Irota
Ládbesenyő
Lak
Martonyi
Meszes
Nyomár
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi
Szalonna
Szendrő
Szendrőlád
Szin
Szögliget
Szuhogy
Tomor
Tornanádaska
Viszló
Ziliz

Védelembe
vett

Ideiglenes hatállyal
elhelyezett

Nevelésbe vett
4
1

6
3
3
8
4
4

1

22

1

2

13
1
9
4

Átmeneti
nevelés

Családba
fogadás

1

2

1

2
2
2

23
2
4

2

Gyámság

Örökbefogadás

1

1

Utógondozás,
szakellátásból kikerült

2

4

11
7
2
7
10
8
13
5
58
30
12
13
1
27

1
1
1

1
3
4
3

1
3
8

1
1
9
3
1
18
8
10
1
3

1

2
2
3
2

9

2

4
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1

Az Központ Család- és Gyermekjóléti Központ által szervezett programok a
2016. évben:
• 2016. július 11. és július 29. között a Család- és Gyermekjóléti Központ a
Szolgálattal együttműködve 3 hetes nyári tábort szervezett. A tábor olyan
szülők gyermekeinek szerveződött, akik a munkájuk miatt nem tudták
megoldani gyermekük felügyeletét. A tábor ideje alatt, a 20 gyermek
különböző programokon vehetett részt, mint például tűzoltó bemutató
hab-parti, judo bemutató, Gézengúz zenekar koncertje, Edelényi
Rendőrkapitányság meglátogatása. Továbbá mindennap különféle
kézműves programok, foglalkoztató programok és társasjátékok
színesítették a gyermekek napjait. A táborról pozitív visszajelzéseket
kaptunk mind a gyerekek, mind a szülők részéről egyaránt. A szülők
visszajelzése alapján elmondható, hogy a következő nyáron is lenne igény
a tábor megszervezésére.
• A Borsodi Általános Iskola felkérésére a Család- és Gyermekjóléti Központ
pszichológusa, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítője agresszió- és konfliktuskezelési csoportfoglalkozást tartott
az iskola tanulói számára. A foglalkozás 5 alkalommal 7 fő részre került
megtartásra. A foglalkozások sikeresnek bizonyultak, mivel gyermekektől
és a pedagógusoktól is optimista visszajelzést kaptunk.
• A 2016. év során egy alkalommal a Városi Szociális Szolgáltató Központ és
Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálata jelezte igényét, hogy a Központunk
pszichológusa 15 fő számára közösségépítő tréninget tartson.
Megvalósulása után az intézmény vezetőjétől szintén pozitív visszajelzést
és köszönetet kaptunk.
• A Család- és Gyermekjóléti Központunk munkatársai 5 alkalommal
élelmiszer csomag osztásában segédkeztek, amire az szétosztott
élelmiszereket a Minden Gyerek Lakjon Jól Alapítvány biztosította.
• Az iskolai szünidők idején biztosítottuk szociális gyermekétkeztetés
keretében a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülők
gyermekeinek a meleg étkeztetést. A munkatársak feladata volt a meleg
étel osztása a kijelölt osztóhelyeken, napi rendszerességgel.
• A Szent Antal Karitasz Csoport edelényi képviselője közreműködésével
adomány (alma) kiosztását szervezte meg Központunk. A felajánlott
adományokból 30 család részesült.
• A 2016. év során 3 alkalommal került sor a Család- és Gyermekjóléti
Központ által szervezett ruhaadományok kiosztására. Az adományokból
alkalmanként hozzávetőleg 80 fő részesült.
• 2016. december 14. napján az edelényi munkanélküliek számára
állásbörze szervezésére került sor. A Prohuman Kft. közreműködésével
megtartott tájékoztatón és állásinterjún 25 fő vett részt. A program
megszervezésével két jelentős cégnél való munkavállalást tettünk
lehetővé.
• Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal felkérésére 2016. évben 2
alkalommal nyújtottunk segítséget az Erzsébet utalványok kiosztásában, a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő szülők számára.
• 2016. december 1. napján a Hit Gyülekezete és Szeretetszolgálata
Szociális és Karitatív Szervezete miskolci székhelyéről bútor adományt volt
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•

lehetőségünk átvenni és kiosztani. Az adományban szekrény, ágymatrac,
szőnyeg, fotel volt, melyet két több gyermekes rászoruló család kapott
meg.
2016. márciusától folyamatosan, minden hónap első keddjén a járás
területén működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok szakmai
támogatása érdekében esetmegbeszélések megtartására került sor.

2017. évben további célunk a feladataink pontosítása, valamint a
szolgáltatások előírásnak megfelelő végzése, annak érdekében, hogy a
Család- és Gyermekjóléti Központban a szakemberek feladataikat minden
esetben, a törvényi előírásnak megfelelően és kiemelkedő szakmai
színvonalon végezzék, mint járási szinten, mint városi szinten.

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.
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
2
7
7
4
6
12
4
≈ 74,8 év

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

Nők
2
5
6
7
14
40
8
≈ 80 év

Összesen
4
12
13
11
20
52
12
≈ 78,2 év

Betegség szerinti megoszlás:
Időskori demenciában szenved
54 fő

Ebből súlyos demens
25 fő

Fogyatékosság szerint:
Értelmi

Hallássérült

Mozgáskorlátozot

Látásfogyatékos

Halmozotta
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fogyatékos
4fő

t
72 fő

75 fő

21fő

n sérült
76fő

Gyógyászati segédeszközt használ:
Kerekes szék
20fő

Járókeret
24fő

Támbot
28fő

Hallókészülék
4fő

Gondnokság alatt lévők száma:
Korlátozó gondnokság

Kizáró gondnokság

4 fő

9 fő

Gondnokság alá
helyezése folyamatban
1 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

19 fő
56 fő
44 fő (a lakóink 35 %-a) ebből:
36 fő
6 fő
2fő

Feladataink:
• lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett,
• ápolási, gondozási feladatok ellátása,
• napi legalább ötszöri étkezés biztosítása,
• szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátás,
• egészségügyi ellátás biztosítása,
• 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 ápolási feladatok szakszerű ellátását az Intézmény orvosa folyamatosan
figyelemmel kíséri.
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő
tevékenységeket:
• gyógyszer átadás, beadás,
• 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:
• egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról
• rendszeres orvosi felügyeletéről,
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•
•
•
•

szükség szerinti ápolásáról
szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról,
gyógyszerellátásáról,
gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.

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.
Mentálhigiénés ellátás
A lakók mindennapi életének ésszerű tartalommal való megtöltése, melynek
segítségével meglevő képességeik, készségeik felhasználásával felébreszthető és
ébren tartható az önbecsülés, a hasznosság és az emberi közösséghez tartozás
tudata.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a foglalkoztatás igazodjon a lakók egyéni
állapotához és igényeihez. A lakók egészségi állapotának, vitalitásának megőrzése
érdekében szervezetten folyik a szabadidő hasznos eltöltése. Mindezen feladatok
végzése közben fontos a mentálhigiénés munkatársak kultúraközvetítő és átadó
szerepe. A lakó igényeivel kötött kompromisszum mellett sem mondhatunk le az
igényes kultúra közvetítéséről. Feladatunk a minél teljesebb emberi élethez a
megfelelő körülmények biztosítása.
Időseink különböznek egymástól testi, mentális sajátosságaikban, tapasztalataikban,
értelmi képességeik, nyelvi kifejezőkészségük, társas magatartásuk, érzelmeik,
érdeklődésük és aktivitásuk terén. Az egyéni bánásmód biztosíthatja, hogy a lakók a
rájuk jellemző sajátos vonásoknak megfelelően váljanak a közösség tagjaivá.
Az egyéni bánásmód megvalósításának alapvető feltétele az időskorúak életkori és
egyéni jellemzőinek ismerete. Az aktuális megnyilvánulások értelmezése mellett ez a
magatartás okainak, hátterének, esetleges kialakulásának ismeretét is jelenti.
Tekintettel a lakók általános mentális és fizikai állapotára, különösen fontosnak
tartjuk a mentálhigiénés ellátásra való fokozott hangsúly helyezését, melyet egyéni
és csoportos foglalkozások keretében kívánunk megvalósítani.
Az „intézményi lét” elfogadásához, új örömforrások átélése vezet
legtermészetesebben.
Az
érzelmi
biztonság
megteremtése
mellett,
tevékenységszükséglet kielégítése is fontos feladatunk.

el
a

Nagy hangsúlyt fektetünk a segítő és egyéni beszélgetésekre, amikor megnyílnak,
elmondják gondjaikat, problémáikat. Fontos a családi kapcsolataik ápolása, melyben
lakóink segítségére vagyunk.
A hitélet gyakorlása is szintén nagyon fontos lakóink életében, amely a keddi és a
pénteki napokon történik. Ebben segítségünkre van a református lelkész, a római
katolikus és a görög katolikus pap.
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Programjaink kötődnek az egyházi, állami ünnepeinkhez és a népszokásokhoz: Béke
világnapja, a Kultúra napja, farsang, Nőnap, Március 15., Húsvét, Anyák napja,
Augusztus 20., Idősek hete, Október 23., Mindenszentek, Mikulás, 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, illetve a
tavalyi évben vendégül láthattunk Erdélyből érkező vendégeket, akik a saját népi
hagyományaikat bemutató táncos műsorral szórakoztatták a lakóinkat. Minden
évben, ami már hagyománnyá vált, kölcsönösen meglátogatjuk idős lakóinkkal együtt
a Bőcsi Idősek Otthonának lakóit, akik szintén tiszteletüket teszik a mi
intézményünkben, ezzel is próbáljuk mélyíteni a hasonló intézmények közötti
kapcsolatot. Több alkalommal hívtunk zenei előadó művészeket akik zenés, táncos
műsorral szórakoztatták az egybegyűlteket.
Így próbáljuk szabad idejüket szebbé, színesebbé, tartalmasabbá tenni.
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.
A 2016 évben pályázat útján megvalósult az apartmanház bővítése, amely lehetővé
tette kilenc lakó átköltöztetését a nagy épületből, ezáltal a zsúfoltság csökkent, a
szobák kényelmesebbek és komfortosabbak lettek. A tavaszi felújítás keretében a
lakószobák falainak átépítésével lehetővé vált a nagy épület szobáinak teljes
felújítása, amely 23 lakószobát és a nővérszobát érintette. Ezen felújítás és átalakítás
következményeképpen az emeleten 4, a földszinten 3 szoba vált 3 ágyassá. A 4
ágyas szobák tágasabbak lettek és a 3 ágyas szobák lakótere is megfelel a
jogszabályban előírtaknak.
Sajnos a bekerülő lakóink egyre nagyobb hányada szenved a demencia nevű súlyos
kórképben, így szükségessé vált a demens betegek számára kialakított részleg
méretének növelésére. A folyosón lévő zárható ajtó áthelyezésével a korábbi 18
férőhelyről 24 férőhelyesre növekedett a részleg, amely így lehetővé tette, hogy még
több demens beteg számára tudjuk biztosítani a védett, nyugodt környezetet.
A zsúfoltság csökkent a lakószobák szebbek és otthonosabbak lettek minek
következtében többen is választják intézményünket idős hozzátartozójuk elhelyezése
céljából.
Az elektromos vezetékek cseréjével a mai biztonságtechnikai előírásoknak is
megfelelnek a szobák.
A 2017. évben tovább szeretnénk folytatni az épület felújítását, amely a két 2 ágyas
szobát érintené az emeleten, amelyek felújítása elmaradt előző évben, továbbá a
folyosók és társalgók festése, javítása. Az emeleten a biztosíték táblák cseréjével
illetve a folyosói lámpák modernizálásával még korszerűbbé és biztonságosabbá
válna az elektromos hálózat. Amennyiben a lehetőségek engedik, a szobák
berendezéseit is kiegészítenénk illetve egyes régi, instabil bútorok cseréjét is
szeretnénk véghez vinni.
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Szeretnénk továbbá kialakítani egy parkolót az apartman ház szomszédságában lévő
telken, a megnövekedett forgalom illetve a személy és áruszállító járművek
akadálytalan forgalmának biztosítása érdekében.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 2016. évben:
8 100Ft/fő/hó
Személyi térítési díj az
intézményi díj 100%
40 fő

2 700Ft/fő/nap

Személyi térítési díj az
intézményi térítési díj 80%
44 fő

Intézményi elhelyezésre várakozóink száma:

Szerződés alapján az
intézményi térítési díj 100%
42 fő
49 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 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.

Otthoni szakápolás 2016. évi feladatmutatói
Végzett tevékenység
Szakápolás

Fő
28

Vizitek száma
312
47

30
9
67

Gyógytorna
Fiziotherápia
Összesen

261
74
647

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Története 1915. június 13. napján a
Stefánia Szövetség megalakulásával kezdődött. Immár több mint 100 éve működő
szolgálat, mely a családok egészségtudatos magatartásának kialakítása érdekében
dolgozik, az állami közszolgáltatások rendszerében. A védőnői ellátás magas szintű,
egészségorientált képzettséggel, országos lefedettséggel működik. A területi védőnői
ellátás hungarikum, 2014-től Magyar Örökség Díjas.
Területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett
védőnő nyújthat. A védőnő az alapellátás meghatározott területén dolgozó
szakember.
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 védőnők fő feladata a családgondozás

A családok kom plex gondozása a következő elem ekből tevődik össze:
•
•
•
•
•
•
•
•

családi életre való felkészítés, szülői szerepre nevelés,
kiemelten a várandós nők, csecsemők védelme, rendszeres gondozása,
gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása,
egészségnevelés (egyéni és közösségi szinten),
szűrővizsgálatok végzése, biztosítása,
védőoltások megszervezése,
tanácsadások szervezése, lebonyolítása (várandós; csecsemő - önálló és
orvossal tartott-, nővédelmi)
csoportok, foglalkozások, klubok szervezése

A családgondozáson belül kiemelten fontos a nővédelem, a várandós gondozás, a
kisgyermekek ellátása megszületéstől, az iskolába kerülésig, valamint az iskolás
korosztály ellátása. A védőnők a gyermekek fejlődését nemcsak az általános
iskolában kísérik figyelemmel, hanem a középiskola befejezéséig. További fontos
feladat a szűrések, védőoltások megszervezése, betegségek megelőzése,
népegészségügyi feladatok végrehajtása és az egészségfejlesztés.
A gyermekek időszakos szűrése alkalmával testsúlymérés, magasság mérés, mell
körfogat mérés, vérnyomásmérés, pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, látásélesség
vizsgálat, színlátás vizsgálat és hallásszűrés történik.
Sajnos az iskolák orvosi rendelői többnyire hiányosan felszereltek, illetve előfordul
olyan intézmény, ahol a törvényi előírás ellenére sincs a vizsgálatok végzésére kijelölt
helyiség.
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A védőnő munkájáról havonta jelentési készít, mivel az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi
Hivatala felé jelentési kötelezettsége van.
A védőnők által gondozottak ellátása egyéni, személyre szabott gondozási terv
alapján történik, mely az otthonaikban, a tanácsadóban és a nevelési-oktatási
intézményekben zajlik. A preventív feladatokat a tanácsadóban, körzetekben, illetve
oktatási intézményekben végezzük.
A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel
kapcsolatosan köteles ellátni, valamint 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
szakmai ellenőrzés évente más és más, országosan meghatározott szempontok
szerint történik.
A védőnők a feladatait a felújított tanácsadó helyiségben, a családok otthonában, a
nevelési-oktatási intézményben továbbá a közösségi programokra alkalmas
helyszíneken végzi.
Edelényben a védőnői szolgálat 6 körzetből áll. A védőnők tevékenységüket egy
földrajzilag meghatározott területen végzik a mindenkor érvényes utcajegyzék
alapján. 5 körzethez edelényi utcák tartoznak. A 6. körzet az edelényi területen kívül
a csatolt községek ellátását is biztosítja. A területi védőnő nem választható, és nem
lemondható. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
13.§ (1) bekezdésének 4. pontja alapján az egészségügyi alapellátás, ezen belül a
védőnői ellátás biztosítása önkormányzati feladat.
A mindennapi feladatokon túl már hagyománnyá vált az Anyatejes világnapi
ünnepség megrendezése. 2016. évben augusztus hó 5. napján került erre sor, ahol
37 fő jelent meg. A várandós anyukákat és a gyermekükkel érkező szoptató
édesanyákat köszöntöttük. Rendezvényünk sikeres lebonyolításához nem csak
személyi, hanem az anyagi feltételre is szükségünk van. Minden évben egyre
nagyobb kihívást jelent a támogatók megnyerése, e nemes ügy érdekében. Ennek
ellenére évente sikerül minden résztvevőt a rendezvényen megajándékozni. Családias
jellegű, szép napot töltöttünk a gondozottainkkal.
Az elmúlt évhez hasonlóan lakossági igény szerint baba-mama klubot, babamasszázs
foglalkozásokat tartanak a védőnők. A 2016-os évben is több csoportban zajlott
foglalkozás.15 alkalommal 72 fő vett részt a foglalkozásokon. Két védőnő rendelkezik
okleveles csecsemőmasszázs oktatói képesítéssel.
Újraélesztés témakörben előadást szerveztünk, melyre a Miskolci Egyetem mentőtiszt
oktatóját kértük fel. Elsősorban kisgyermekes szülőket hívtunk meg. A megjelentek
sok hasznos ismerettel gazdagodtak. A csecsemő és felnőtt újraélesztés technikáját
gyakorlatban, Ambu babán is elsajátíthatták az érdeklődők.
A téma fontosságát érzékelteti, hogy az intézmény több dolgozójától jelzés érkezett,
hogy ők is szeretnének részt venni egy ilyen témát érintő előadáson.
A védőnők havi rendszerességgel tartanak szakmai előadásokat a Biztos Kezdet
Gyermekházakban, az alábbi témákban:
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• Egészséges csecsemő, kisgyermek, óvodás és iskoláskorú
táplálkozása.
• Fertőzőbetegségek és megelőzése
• Kötelező és választható védőoltásokról
• Óvoda és iskolaérettségi követelményekről
• Kornak megfelelő játék szerepe a gyermekfejlődésében
• Család személyiségfejlesztő szerepéről
• Pozitív negatív családtervezés
• Kiskorúak gyermekvállalásának nehézségeiről
• Beteg gyermek ápolása, gondozása

gyermekek

A védőnők a napi munka mellett felkérésre gyakorlati oktató védőnői feladatot is
ellátnak. A főiskolai képzésben résztvevő leendő védőnők itt töltik a gyakorlati
idejüket. A gyakorlati helyek kijelölése a szakmai munka elismeréseként is
értékelhető a Megyei Kormányhivatal és az Egészségügyi Kar részéről.
A védőnők rendszeresen részt vesznek a család- és gyermekjóléti szolgálat
jelzőrendszeri tanácskozásán. A két szolgáltatás között folyamatos és nagyon jó az
együttműködés. Alkalmanként személyes esetmegbeszélésen is hatékony a családok
érdekében végzett közös munka.
A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, amely 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 szakembereivel.
Védőnői ellátás számszerű adatai:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az év folyamán gondozott családok száma:
Összes családlátogatás:
Szaklátogatások száma:
Csoportos egészségnevelési alkalom:
Résztvevők száma:
Tanácsadáson megjelentek száma:
2963
Tanácsadáson beadott védőoltások száma:
1005
Iskolában beadott védőoltások száma:
Iskolában szűrővizsgálatok megjelent tanulók száma:
Tisztasági vizsgálatok száma:

531
4150
5567
48
460

581
606
4041
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Látogatás

A várandós és más gondozási csoportokban is emelkedik a veszélyeztetett
gondozottak száma, ezt mutatja az alábbi táblázat is. A családok gondozása során
kiderül, hogy a várandósok egyre nehezebb anyagi körülmények között élnek,
sokszor nehézséget jelent számukra a vizsgálatok elvégeztetése, gondot okoz a
szakrendelőbe való eljutás. Különös gondként jelentkezik a várandósság utolsó
három hetében az NST vizsgálaton történő megjelenés. Ez a vizsgálat a magzat
szívműködését, vérellátását, mozgását ellenőrzi a szüléshez közeli időszakban.
Edelényben erre nincs lehetőség. Régebben a szakrendelőben ez megtörtén, de pár
éve már géphibára való hivatkozással nem végeznek ilyen vizsgálatot.
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A védőnők sajnos azt tapasztalják, hogy megemelkedett a gyermekelhanyagolások
száma, mely egyre több nehézséget okoz a munkában. Fokozott odafigyelést
igényelnek. Fontos a problémás családok gyakoribb látogatása, a családi anyagi
helyzetének figyelemmel kisérése, a szakvizsgálatokra, kontroll vizsgálatokra,
tanácsadásra való eljutásuknak megszervezése sokszor egyénre szabottan történik.
Valamennyi védőnői körzetben elmondható, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
gondozottak ellátása jelentős pszichés megterhelést jelent. Több esetben előfordult,
hogy a család anyagi helyzete, gyermek iránti felelősség vállalásának hiánya
következtében nem jöhetett haza a családba az újszülött. Ez további nehézséget
eredményez a mindennapi munkavégzésben. A védőnőnek továbbra is fel kell
keresnie ezeket a családokat, akik olykor megfenyegetik a munkáját egyedül végző
kolléganőt.
A védőnők 2016. évben elkezdték és jelenleg is részt vesznek a romaközösségekben
dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című pályázaton belül supervisios
foglalkozásokon a kiégés megelőzése érdekében.
A szakmai tudásuk fejlesztése érdekében több továbbképzésen is részt vesznek a
Miskolci Egyetem és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szervezésében.
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A gondozottak létszáma körzetenként 2016. évben:

Kisded

Kisgyermek

7-18 év otthon gondozott

Gondozott család

14

26

55

0

81

Edelény II

38

19

1

25

45

72

1

Edelény III

24

4

0

12

36
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Edelény IV

31

28

2

14

35

Edelény V

20

12

3

13

Edelény VI

31

13

0

Összes
gondozott

168

90

6

Összes gondozott

Csecsemő

0

Óvoda

Kiskorú várandós

14

Iskola

Veszélyeztetett

24

Gyermek elhanyagolás

Várandós
Edelény I

5

316

117

552

106

102

52

335

1

83

344

-

450

61

2

87

124

68

335

35

63

2

86

230

-

363

22

30

70

3

88

1

295

136

587

100

207

374

9

531

12

1411

373

2622

7

Tanácsadásokon történnek a csecsemő és kisgyermekkorban szakmai protokoll
szerint az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok. Az 1, 3, 6, hónapos és 1éves kortól
éven végzet vizsgálat alkalmával a fizikális vizsgálatok (testsúlymérés, magasság
mérés,fej körfogat mérés, mell körfogat mérés, vérnyomásmérés, , látásélesség
vizsgálat és hallásszűrés) mellett a psziches fejlődés nyomon követése is történik. A
védőoltások beadása is a tanácsadások keretében történnek. Ennek szervezése is
komoly feladatot jelen. Olykor több alkalommal is fel kell keresni a családokat, a
megjelenésre felkérni. Sokan a gyermek alapvető jogai ellenére nem teljesítik
megfelelően a szülői feladataikat. A védőnő nem rendelkezik más eszközzel, mint a
meggyőzés.
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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.
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.
2016. január 1. napjától december 31. napjáig a gyerekház látogatottságának havi
átlag száma a http://dok.biztoskezdet.info adatai alapján: 188 fő.

A teljes látogatottság az éven 2262 jelenlétet számol. Az évet 32 aktív állományú gyermekkel
indítottuk, ebből 9 gyermek lépett ki (ebből 5 gyermekóvodai felvételt nyert), 10 új gyermek
került be, az év végét 33 aktív állományú gyermekkel zártuk.
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Heti kimutatásban a rendszeresen látogató gyerekek száma a téli hónapokban 10-14 fő között
mozgott, a nyári hónapokban 12-17 főt tett ki. 2016. 52. hetében a szolgáltatásokat
rendszeresen igénybe vevő gyerekek száma 11 fő volt, ebből 10 fő 0-2 éves, 1 fő 3. életévét
betöltötte. Jelenleg 2 eltérő fejlődésű (koraszülött) gyermek veszi igénybe a ház
szolgáltatásait. A gyermekek mindegyike a szülők nyilatkozata alapján halmozottan hátrányos
helyzetű.
A szülőkkel való kapcsolattartás, kompetenciafejlesztés és közös foglalkozások a
következőképp alakultak 2016. évben a http://dok.biztoskezdet.info adatai alapján:
A gyermekek otthonának látogatásainak száma összesen 116, mely 8 alkalommal valósult
meg átlagosan 15 család felkeresésével alkalmanként. Ezen felül összesen 13 alkalommal
tartottunk az év folyamán szülői fórumot, 8 alkalommal védőnői tanácsadást, és 75 közösségi
programot
szerveztünk.
Szervezésre
kerültek a
heti
rendszerességű
főzőklubok,
a
gyermekek
születésnapjai, a
játszóházak és az
ünnepekhez
kötődő
rendezvények.
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A több mint 3 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.
Sajnos jellemző, hogy a fiatal lányok lesznek édesanyák. Ezeknek az anyukáknak
próbáltunk olyan szülői fórumokat tartani, amik új információval szolgálnak
számukra, ez történt védőnő által, és oktató kisfilm vetítése is történt számukra.
A mosás mosási előjegyzés alapján történik, és rendszerint egyetlen szabad hely sem
marad hetente. 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 heti programterv azonban rugalmasan változik annak függvényében, hogy a
gyerekeknek épp mire van igényük és mihez van kedvük.
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.
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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.
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.
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 a szülőkkel közösen megbeszélik, irányt mutatnak a megoldás lehetőségekre.
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KONYHA ÜZEM
Intézményünk 350 adagos főzőkonyhával, két tálaló konyhával és egy adagoló
konyhával rendelkezik.
A személyi háttért 1 fő élelmezésvezető, 1 fő raktáros, 3 fő szakács, 3 fő konyhalány
és 3 fő kisegítő személyzet biztosítja beosztás szerint.
Előzetes
létszámfelmérés
alapján
kalkulálunk
a
következő
célcsoportoknak:
• Intézményünk lakóinak (naponta ötszöri étkezést biztosítunk)
• Intézményünk dolgozóinak
• Szociálisan rászoruló étkezőknek
• Klubos étkezőinknek
• Vendégétkezőinknek
Étkezések helyben illetve a szociális étkeztetés keretén belül az
házhozszállításával valamint helyből történő elvitelével valósul meg naponta.

étel

Konyhai üzemünk működését a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozásegészségügyi előírásokról szóló 37/2014.(IV.30.) EMMI rendelet határozza
meg, mely alapján „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.
Diétás étrendet dietetikus állítja össze legjobb szaktudása illetve a szakmai irányelvek
szerint.
Intézményünkben előforduló leggyakoribb diéták:
• cukorbeteg diéta (35 fő),
• epe-májkímélő (20 fő)
• fehérjeszegény, húsmentes (10 fő)
• pépes étrend (10 fő)
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 időnként nagyon nehéz.
Az étel készítése folyamán alapvető szabály a HACCP rendszer működtetése, az
abban foglaltak maradéktalan betartása.
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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.
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.
2016-ban megvalósult nagyobb fejlesztés:
Május hónapban került sor a konyha területén található elektromos főelosztó
kapcsolószekrény cseréjére, mely most már zökkenőmentesen biztosítja a konyhairoda – főépület – mosoda energia ellátását. Kicserélték az elavult alkatrészeket, így
a konyhánkon szükséges megnövekedett energiaigényt (légkondicionáló, pároló sütő,
villanysütő stb.) a nagyobb villamos teljesítmény látja el.
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
•
17 fő átlaglétszámú klubos étkező
•
szabad kapacitásra alkalmazotti és vendégétkezés
Tényleges létszám alakulása étkeztetési formák megoszlásában
Ellátottak étkezésének alakulása 2015 évhez viszonyítva

-

Normál étkezés tekintetében ellátottak (adag/év)
Étkezési formák
2015. év
2016. év

reggeli
35539
32504

tízórai
23561
32504

ebéd
35539
32504

uzsonna
23561
32504

vacsora
35539
32504

uzsonna
9813
11582

vacsora
9813
11582

Diétás étkeztetés tekintetében (adag/év)
Étkezési formák
2015. év
2016. év

reggeli
9813
11582

tízórai
9813
11582

ebéd
9813
11582

Szociális étkeztetés (adag/év)
2015. év
2016. év

Szociálisan rászorult étkezők
39320
41701

Klubos étkeztetés
1676
4357

Nyersanyagnorma felhasználás:
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A mindenkori nyersanyag normák Önkormányzat Képviselő-Testület által kerül
megállapításra. 2016. évben 55/2016. (IV.21.) számú határozat alapján.
2016.évben a nyersanyagnorma felhasználása az elfogadott kereteken
belül mozgott a következők szerint:
•
Bentlakó ellátottak nyersanyagnorma felhasználása: 100,06 %
•
Diétás étkezők nyersanyagnorma felhasználása:
99.9 %
•
Szociális étkezők nyersanyagnorma felhasználása:
99,3%
•
Klubos étkezők nyersanyagnorma felhasználása:
99,3 %

60

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/
Esetmenedzser
Tanácsadó
Családgondozó gyermek
Gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző
védőnő
szakmai vezető BKH
Szociális gondozó BKH
Összesen:

1 fő
1 fő
1 fő
28 fő
3 fő
4 fő
1 fő
1 fő
4 fő /szakmai vezető 1 fő/
1 fő
5 fő /vezető családgondozó 1 fő/
1 fő
6 fő /vezető védőnő 1 fő/
1 fő
1 fő
59 fő

Az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó létszám:
Gazdaságvezető
Gépkocsivezető
Élelmezésvezető
Szakács
Konyhalány
Gazdasági ügyintéző
Pénztáros
Raktáros
Karbantartó
Takarító
Mosónő
Adminisztrátor
kisegítő BKH
Összesen:

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

Orvos
Heti 6 óra
munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
Dietetikus
Heti 4 óra
munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
Gyógytornász
Heti 2 x 4 óra munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
Jogász
Heti 4 óra
munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
Foglalkoztatottak létszáma terv szerint:
83 fő
Belépő új dolgozók száma:
Kilépő dolgozók száma:

13 fő
14 fő

Közfoglalkoztatottak száma január 1. napjától

20 fő

március 7. napjától

25 fő
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Továbbképzési kötelezettség teljesítése a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.
4.) SzCsM rendelet rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan teljesül.
2016. évi PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
A 2016. év pénzügyi beszámolóját az alábbi szempontrendszer alapján
állítottam össze:
I. Személyi juttatások teljesítésének adatait.
II. Dologi kiadások teljesítésének adatai.
III.
Bevételek teljesítése.
IV. Beruházások-felújítás megvalósulása, tárgyi eszköz beszerzések
V. Létszámadatok.
A 2016. év beszámolója a költségvetési év előirányzatokat és azok
teljesítésének adatait összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja:

1.

Személyi juttatások:
adatok

e.ft.ban

Foglalkoztatottak
személyi juttatásai
Külső személyi
juttatások
Személyi juttatások
összesen:

eredeti ei.
165.692

módosított ei.
209.652

2016.12.31. teljesítés
207.948

2.304

2.218

2.068

167.996

211.870

210.015

2016-ban az eredeti előirányzatot módosítani kellett. Ennek okai a
következők.
2016. évre szóló költségvetés tervezése során az alábbiakban felsorolt személyi
juttatások nem kerültek tervezésre jogszabályi okok miatt.
•
•
•
ft.
•
•

szociális ágazati pótlék, kiegészítő ág. pótlék:
bérkompenzáció:
védőnőknek egyszeri kiegészítő bértámogatás:

18.492.000 ft
3.160.000 ft.
1.399.000

közfoglalkoztatottak személyi juttatása:
Kormányhivatal által bértámogatottak:

18.701.000 ft
2.208.000 ft

Kormányrendelet alapján intézményünkben 2016. január 1. 2016.december 31-ig 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
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.
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Az ágazati pótlékban való juttatásra jogosult dolgozók száma: 72 fő.
Intézményünkben 2016.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

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó

eredeti ei.

módosított ei.

2016.12.31.
teljesítés

44.653.

53.974.

53.733

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.
2016-ban a szociális hozzájárulási járulék
emelkedett.

előirányzata éves szinten 9.321 e.ft.

A személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok esetén, éves szinten az
előirányzat m egtakarítás összesen:
személyi juttatás esetén:
1.855.e.ft
szociális hozzájárulási adó esetén:
241.e.ft
3.

Dologi kiadások
adatok e.ft.ban

Megnevezés
Készletbeszerzés
Komm. szolg.
Szolg. kiadások
Kiküldetés,reklám,
propagandakiadások
Különféle befizetések és egyéb
dologi kiadások
Dologi kiadások összesen:

e.ei.
55.423
2.434
27.276
289

mód.ei.
56.042
2.485
25.840
156

teljesítés
54.961
2.365
25.528
129

20.225

19.213

18.966

105.647

103.736

101.950

A dologi kiadások összesen kiadás és a módosított ei. között a különbözet 1.786
e.ft.
2016.évi ki nem fizetett számlák:
•

Élelmiszer beszerzés esetén:
Szociális étkeztetés szakfeladaton: 775.760ft,
Idősek Otthona szakfeladaton: 2.784.000 ft,
BKH esetén: 62.552 ft.

•

Közüzemi számlák esetén:
BKH szakfeladaton: 666.260 ft.
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•

Családsegítő Szolgálat, Gyermekjóléti Központ, Házi segítségnyújtás,
Idősek Nappali ellátása szakfeladatokon (Edelény, István király út 65)
esetén összesen 124.715 ft.
Szociális étkeztetés szakfeladaton: 63.151 ft.
Idősek Otthona szakfeladaton: 1.519.677 ft.
Védőnői szakfeladaton: 237.079 ft.
Egyéb kifizetetlen számlák melyek a felsorolás teljessége nélkül az
alábbiak-üzemanyag költség, jogi tevékenység, ÉM.előfizetés, szerződés
szerinti fénymásolás, mérlegjavás, mosatási költség: 789.013 ft.

Szakm ai eszközök beszerzésébe tartoznak az alábbiak:
•
•
•
•

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

Szakmai anyagok beszerzésére összesen 2016. évben 4.655.e.ft. fordított az
intézmény.

Üzem eltetési anyagok beszerzésébe az alábbiak tartoznak: 2016. évben
50.306.e.ft. fordított az intézmény.
•
•
•
•
•
•

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

Üzem eltetési anyagok beszerzésébe beletartoznak a tisztítószerek teljes körűen

melyet az intézmény takarítására használ az intézmény, karbantartási anyagok
melyek javítási, karbantartási munkák során anyagszükségletként merülnek fel,
viszonylag nagy mennyiségben használ el az intézmény műanyag zsákokat a szemét
összegyűjtésére.

Élelm iszer

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 4044 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: 2017. február 28. napja. 2017.első negyedévében tervezzük az új
beszerzési eljárás lebonyolítását.

I rodaszer, nyom tatványok . Az irodaszer, nyomtatványok jelentős költségét az
irodai papír beszerzésére fordítottuk.

Hajtó,

kenőanyag

költsége az intézmény
gépjárművek üzemanyag költsége teszi ki.

által

üzemeltetett

intézményi
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Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos szakfeladatán felmerülő költség
634.043 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, illetve a központi telephelyről Áprád út 29. szám alól
István király út 58. szám alá való kiszállítást.
Üzemanyag felhasználás 2016. évben: 670.066 Ft volt.
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ működésével kapcsolatosan
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 2016. évben: Központ esetén: 539.111 ft, Családsegítő
Szolgálat esetén 496.654 ft. volt.
Munka védőruha juttatást biztosít az intézmény dolgozói számára. A munkaruha
juttatás éves összege 20. e. Ft./fő/év.
2016. augusztus hóban történt meg a dolgozók 90%-ának munkaruha juttatás
kifizetése. 2017-ben törekszünk arra, hogy minden munkavállalónak a nyári
időszakban teljesítsük a munkaruha juttatás kifizetését.
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagként, (ragasztószalag,
palackozott gáz, ablaktörlő, virágföld, műanyag áruk stb.).

Árubeszerzés: reprezentációs költség 2016. éves felhasználás: 0. Ft.
K om m unikációs szolgáltatások
I nform atikai 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 1.413. e.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 kom m unikációs szolgáltatások: telefon, telefax, mobil telefon költsége:

951.e. Ft.
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Szolgáltatási kiadások:
K özüzem i díjak: 2016.éves adatai m ely m inden szakfeladat költségét
m agába foglalja.
Villamos energia:
Gázdíj:
Vízdíj:

3.104 e. Ft.
6.467.e. Ft.
5.524.e. Ft.

K arbantartás:
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)

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

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

Szakm ai tevék enységet segítő szolgáltatások:
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.
Szemétszállítás: 451.040 ft/év, valamint a kifizetetlen számlák, melyeket már
beszámolóm előző részében részletesen kifejtettem. Rovar, rágcsálóirtás: A
szolgáltatást szerződés szerint látja el a vállalkozó negyedévente. A felmerült éves
költség: 304.000. Ft.
Orvosi ellátás: 95.e. Ft/hó, Dietetikus: 45.e. Ft/hó
Egyéb felmerülő szolgáltatások, melyek nem havi rendszerességgel fordultak elő:
veszélyes hulladék elszállítása- 281.e.ft, dolgozók részére bőrgyógyászati munka
alkalmassági vizsgálat (2.000 Ft/fő/vizsgálat, tüdőszűrő vizsgálat 2.000 Ft/fő/
vizsgálat- a kötelező egészségügyi vizsgálat minden dolgozó esetén szükségessé válik
évente- mely 2016-ban 160.000 ft. volt gépjármű javítása, kerékpár javítása.

K ülönféle egyéb befizetések, és egyéb dologi kiadások
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA: 18.216.e.ft.
Fizetendő ÁFA: 296.e.ft
Kamatkiadás: 38.e.ft. (gázdíj nem határidőre történő utalása miatt kiszabott
késedelmi kamat)
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Beruházások:
Ingatlanok beszerzése, felújítása: 8.511.832 ft.
Megvalósult beruházás Edelény, Árpád út 29. szám alatt Idősek Otthona épületben

22 db válaszfal áthelyezése, a szobákban lévő padozat kicserélése, a
szobák újrafestése, szobákban lévő villam os hálózat kicserélése : a
kivitelezési munka teljes ára: 7.414. e.ft, Továbbá vizesblokk kialakítása
(Apartm an épületben 1 db nővér pihenő m ellett) összesen 996.e.ft. értékben.

A kivitelezési munkálatokat a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozás közül
választotta ki a bíráló bizottság, Edelényi székhelyű társaság.

A Család és Gyermekjóléti Központban Edelény, Árpád út 58 szám alatt elő és hátsó
udvari új kerítés készült el. Új kerítés készült a Védőnői Szolgálat Egészségháza
udvarára is. A beruházás összesen bruttó 2.400 e-ft- ba került. A kivitelezési
munkákat három árajánlat legkedvezőbb ára alapján rendelte meg az intézmény a
vállalkozótól, aki szintén Edelényi illetőségű.
Az intézményünk összesen 4.164 e.ft- értékben szerzett be 2016-ban tárgyi
eszközöket. Ezek számítástechnikai eszközök- számítógép, nyomtató, illetve bútorokApartman az új három helyiség teljes berendezése- ágyak-éjjeli (9 db) szekrények- 9
db ruhás szekrények, TV. szekrény 3 db, telefonközpont (1 db), 1 db porszívó, 2 db
hűtőszekrény, kerti bútor ( 2 asztal, 8 db szék), Opel Vivaro 4 db téli abroncs,
pszichológus szakmai munkájához szükséges eszközök, íróasztal 2 db)
Ingatlan felújítás: Edelény Árpád út 29. szám alatt a konyha területén található
villamos elosztószekrény cseréje volt. Az kicserélt elosztószekrény közel negyven
éves volt már, és azért vált szükségessé a teljes cseréje, mert a hálózat nem bírta el
az elektromos terhelést. Mindennapossá vált a kapcsolószekrényben lévő biztosítékok
leoldása, mely áramkimaradáshoz vezetett, és további veszélyeket jelentett a
biztonságos munkavégzést. A kivitelezési munka bruttó 1.714.627 ft. ba került. A
kivitelezést szintén Edelényi vállalkozó készítette el.
Bevételek
Saját bevételek esetében a legnagyobb bevételi forrás a gondozási díj bevétel. A
2016. évre vonatkozó költségvetés tervezése során a gondozási díj összegének
megadása a 2015. évi teljesítési adatai alapján lett meghatározva. Az intézmény
2016. év február 01. napjától emelte meg az intézményi térítési díjat. A 2016.
költségvetési évben az intézményi térítési díj összege 80.100 Ft. volt. Az ebből
származó bevétel éves szinten 108.113.660 Forint volt.
Intézményünknek bevétel keletkezik továbbá helyiségeinek bérbeadásából
(1.128.073 Ft. István király útja 65. szám alatti helyiségek, 120.000 ft. 1 db helyiség
bérbeadása- Árpád út 29 szám alatt.
További saját bevételek- az alkalmazotti, vendégétkeztetésből származó bevétel, ami
2016. évben összesen 2.372.681 Ft-ot jelentett.
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Saját bevétek alakulása 2016.december 31. főkönyvi adatok alapján.
Házi
segítségnyújtás
Ellátási díj
Egyéb műk.bevétel
Közvetített
szolgáltatás
Szolgáltatások
ellenértéke
Kiszálázott ÁFA

1.478.909

Idősek
nappali
ellátás
427.912

Idősek
Otthona

Szociális
étkezés

Család és
nővédelem

12.729.775 108.113.660
30.658.400
2.760

3.437.839

67.076

336.146

2.372.681

1.128.073

632.283

Normatíva alakulása 2016-ban
2016. évi normatíva elszámolás mutatószámai

Megnevezés
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Időskorúak nappali intézményi ellátása
A finanszírozás szempontjából elismert
szakmai dolgozók bértámogatás.
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem
demens személyek
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása
demens személyek

Októberi
felmérés szerinti
mutató
163
22
13

Elszámolás szerinti
mutató
165
26
17

33

32

105

106

21

20

2016. évi normatíva elszámolás mutatószámai ft. ban
Megnevezés
Szociális étkeztetés
októberi norm.módosítás + 3 fő
2016.évi támogatás összesen:
Házi segítségnyújtás
októberi normatíva módosítás + 2 fő
2016.évi támogatás összesen:
Időskorúak nappali intézményi ellátása
májusi nor.módosítás (4.fő)
októberi norm.módosítás (3 fő)
2016.évi támogatás összesen:
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai
dolgozók bértám.
Üzemeltési támogatatás
októberi normatíva módosítás

Igény

Elszámolható
8.858
166
9.024
3.190
290
3.480
654
436
327
1.417

85.998
11.668
-2.655

9.024

3.770

1.853
83.392

2016-ban költségvetésünket érintő további elvonások-támogatások részletezése:
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1. Saját bevétel felhasználásának Önkormányzat által történő jóváhagyása:
+ 2276.e.ft.
2. Védőnői szolgálat OEP által történő finanszírozása során keletkezett
többlet bevétel felhasználásának jóváhagyása: +1.501 e. ft.
3. Meg nem valósult beruházás (autó vásárlás) ÁFA tartalmának ei.
helyesbítése.-1.761 e.ft.
Intézményünk gazdálkodása 2016. évben kiegyensúlyozott volt.
rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat hatékonyan használtuk fel.

a

Edelény, 2017. január 31.

Horváthné Ipacs Katalin
intézményvezető
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2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2016. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 19./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: A beszámolóban a számadatokat nézve odajutott el, hogy
ha a felnőtt lakosságot nézi Edelényben, akkor minden negyedik ember komoly
gondokkal küzd, hiszen rendkívüli települési támogatási kérelemet adott be 553 fő,
létfenntartási gondok enyhítésre 993 fő, jegyzői hatáskörben hozott intézkedések, mint
pl. lakhatási támogatás, 132 fő, és közüzemi díjtámogatás 299 fő. Ezek a számok
számára azt mutatják, hogy nő a szegénység, sőt lassan mélyszegénység lesz, ha a
település minden negyedik emberének komoly lakhatási, megélhetési gondja van. Úgy
látja, hogy ez a közeljövőben nem nagyon fog csökkenni, erre nem lát esélyt, ami az
önkormányzatra megint többletfeladatot, többletköltséget fog jelenteni.
Polgármester: Az elhangzottakhoz annyit kíván hozzátenni, hogy az ez évi normatíva
drasztikus mértékben csökkent, és jelen pillanatban nem túl rózsás a helyzet.
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott
2016. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2016.
évi bizottsági és polgármesteri döntésekről szóló
beszámolót és a következő döntést hozza:
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2016.
évi bizottsági és polgármesteri döntésekről szóló
beszámolót és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
3./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának Módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 20./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító indítványt tesz.
Javasolja a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról szóló
előterjesztés határozati javaslata 3. pontjának a törlését. Ennek az az indoka, hogy a
Kft. jogtanácsosának tájékoztatása alapján az egységes szerkezetű okiratot nem kell
jóváhagynia a képviselő-testületnek, azt ügyvédnő szerkeszti és jegyzi ellen, majd küldi
meg a cégbíróságnak.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt elfogadásra javasolja az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 12 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a tulajdonában álló 3780
Edelény, István király útja 63. szám alatti (70 hrsz)
ingatlanának utcafronti épületrészét ingyenes használatra
átadja a Borsodi Közszolgáltatót Nonprofit Kft. részére,
telephely céljára.
2. Képviselő-testület a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
alapító okiratának módosítását a határozat 1. mellékleteként
jóváhagyja.
3. Képviselő-testület elrendeli a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit
Kft.
ügyvezetője
felé,
a
módosítások
cégnyilvántartáson történő átvezettetését.
Határidő: azonnal, illetve 2017. március 14.
Felelős: ügyvezető
Értesül: Kft., Dr. Kapás Katalin, Osztályok
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1. m elléklet a 20/ 2017.(I I .16.)

határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
1/2017. sz. Módosítása
Cg. 05-09-015867
A Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. ( székhelye: 3780
Edelény, Borsodi út 26.) mai nappal az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Okirat 1.5. „A társaság telephelyei”
telephely kerül feltüntetésre:

című pontban az alábbi új

3780 Edelény, István király útja 63.
Egyebekben az Alapító Okirat nem változik.
E d e l é n y, 2017. február 16.

Záradék: Az Alapító Okirat Módosítás Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2017.(II.16.) Határozata alapján készült.

………………………………………..
Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata
Ellenjegyezte:
Dr. Kapás Katalin ügyvéd
3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.
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4./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 21./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2016.
(II.11.) 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,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését
a)
b)

1.445.155
1.838.125

eFt költségvetési bevétellel
eFt költségvetési kiadással
74

c)
392.970
d)
526.381
e)
133.411
állapítja meg.”

eFt költségvetési egyenleggel
eFt finanszírozási bevétellel
eFt finanszírozási kiadással

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

„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 42.701 eFt általános, és 39.669 eFt
fejlesztési céltartalékot állapít meg.
3.§
4.§
5.§
6.§
7.§
8.§
9.§
10.§
11.§
12.§
13.§
14.§

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

15.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
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 2017. február 1.
napján kihirdetésre került.
Dr. Vártás József
jegyző
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5./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
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 a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2017.(II.16.) 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:
Felelős:

azonnal, illetve 2017. december 31.
polgármester
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6./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 23./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő: A költségvetési tervezetben megjegyzik, hogy az elmúlt
évekhez képest ismételten feszes gazdálkodás szükséges, főleg azért, amit említett
polgármester úr is, 30 millió forinttal kevesebbet kapnak a szociális támogatások terén,
de van jó néhány olyan elvonás a költségvetésben, amely elég kellemetlenül érinti őket.
Azt olvashatják, hogy 131 forinttal haladja meg az egy főre eső iparűzési adóalapképességük a 10 ezer forintot, ezért 41 millió forint kiegészítő támogatástól esnek el. De
van jó néhány tétel, amelyeknél kevesebb az állami támogatás. Megjegyzi az előterjesztés is, összességében elmondhatják, hogy az állami támogatások un. feladatalapúak, de
azok ellátását csak részben fedezik, illetve egyes feladatokat csak kismértékben, vagy
egyáltalán nem támogatnak annak ellenére, hogy azok az önkormányzat kötelező
feladatai közé tartoznak. Van egy olyan mondat a költségvetésben, ami arra utal, hogy
8 millió forintot adnak át az önkormányzat Kft-je részére, a közfoglalkoztatás
fedezetére, és amit színvonalának emelésére fordíthat. Bízik benne, hogy a színvonal az
az elkövetkezendő időszakban emelkedni fog, merthogy van még hová emelni ezt a
színvonalat. Megjegyzi, hogy egy decemberi kormányhatározat szerint, több település
részesült több önkormányzati feladattal kapcsolatos támogatásban. Edelény
Önkormányzata már harmadik évben marad ki ebből. Kérdezi, hogy mi az oka ennek.
Meg is kérdezi alpolgármestert, hogy mi az oka annak, hogy ismételten nem kap
Edelény Város Önkormányzata ilyen kiegészítő támogatást. Összességében pedig azt
gondolja a költségvetésről, hogyha mindazokat a fő számokat, illetve bevételi
összegeket, amik be vannak tervezve, tartani tudják, akkor feszes gazdálkodás mellett,
a nehézségek ellenére egy egészen jó évet tudnak zárni. A fejlesztések és betervezett,
egyenlőre nem látható bevételek, ha megvalósulnak, akkor ez a költségvetés úgy
gondolja, hogy kiegyenesíthető.
Borza Bertalan képviselő: Csaba Gyula képviselő úr úgy fogalmazott, hogy feszes
gazdálkodási év elé néznek, de szerinte ez több lesz, mint feszes gazdálkodási év.
Nézzék a kiadási oldalt is. Emelkedett a minimálbér, a garantált bérminimum, amit a
tegnapi bizottsági ülésen számolgatták nagyjából, és ez közel 60 millió forint többletet
jelent a településnek, amelyre jelenleg nincs fedezet. Úgy tudja, hogy ezt már jelezték
az önkormányzatok a kormány felé az önkormányzati szövetségen keresztül is, hogy ez
így nem fog menni, mert nincs miből kigazdálkodni, nincs mit húzni a nadrágszíjon.
Szintén egy jelentős gond, hogy a lélekszám 10 ezer fő alá esett, és a szociális
szférában sok helyen csökkennek az átadott pénzeszközök, ugyanakkor a költségei
megmaradtak.
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Osztályvezető asszony úgy fogalmazott a bizottsági ülésen, hogy nem lett egy
centiméterrel sem kevesebb az úthálózat, és nem lett kisebb a közvilágítás. Tehát, hogy
feszes a 2017. év jelenleg, amire ő inkább azt mondaná, hogy egy nagyon szoros év
lesz, és nekik nagyon sok mindent kell tenni azért, hogy a költségvetést tartani tudják.
Bár ki van adva, hogy költségvetést nem lehet veszteséggel tervezni, de sajnos a
számok önmagukért beszélnek, és a veszteséget kell majd valamiből fedezni, és még
azt nem látni, hogy miből, csak elképzeléseik vannak.
Loj Balázs alpolgármester: Csabai Gyula képviselő úr már sokadik alkalommal teszi fel
neki a kérdést, amelyre azt kell mondania, hogy rossz helyre célozza a kérdését,
ugyanis nem ő dönt abban a kérdésben, hogy kik kapjanak kiegészítő támogatást az év
végén, de azt tudja ígérni képviselő úrnak, hogy amint a Gazdasági Minisztériumban
államtitkár lesz, Edelény fogja kapni a legtöbb támogatást. Képviselő úr megtette már,
hogy levelet írt miniszternek, államtitkárnak, azt javasolja, ezt megint tegye meg. A
legutóbb, ha jól emlékszik a sportpályán kialakítandó öltöző ügyében írta ezt a levelét.
Most nem a levél hatására, de majdnem biztosnak látja, hogy lesz öltöző, amit inkább a
képviselő-testület munkájának, a pályázatíró dolgozók munkájának köszönhetnek, mint
a képviselő úr levelének, de szerinte tegye fel a kérdést az arra illetékes
minisztériumnak, illetve államtitkárságnak. Azt szeretné elmondani, hogy tisztán állami
forrásból valósul meg a konyha. Képviselő úr azt mondta, hogy ő lesz az első, aki
megköszöni, ha fejlesztési pénzt kap állami forrásból a város, itt elmondhatja, hogy a
konyhára 38 millió forintot kaptak, ez egy állami fejlesztésre irányuló támogatás. Várja a
képviselő úr köszönetét ebben az ügyben, illetve, ha jól emlékszik, 20 millió forint
nagyságrendben kaptak támogatást az un. ÖNHIKI-re, amit már másként hívnak.
Szerinte lesz helye az önkormányzatnál ennek a pénznek is. Vannak nehéz kérdések,
olyan intézkedések, amik nem jól érintik az önkormányzatokat, ezt el kell ismerni, nem
lehet hiba nélkül dolgozni, és ő is látja, hogy szűkösebb, feszesebb költségvetési éve
lesz az önkormányzatnak, de abban bízik, hogy a hiányokra vonatkozóan kérelemmel
fognak élni a kormányzat felé, akkor ezt meg fogják kapni, és támogatni fogják a
jövőben is. Bízik abban, hogy meg fogják oldani az előttük álló nehézségeket,
problémákat, feladatokat, amik a költségvetés kapcsán előttük van. Azt is szeretné
elmondani, hogy amikor Csabai Gyula képviselő úr volt az MSZP helyi elnöke és
Gyurcsány, Bajnai kormányok voltak, akkor a vak is láthatta, hogy nem érkeztek ilyen
jellegű támogatások, fejlesztési pénzek. Edelényben szerencsére 2010 óta felfelé ívelő
pályán vannak, nem mondja, hogy nincsenek problémák, nehéz helyzetben lévő
emberek, akiken segíteni kell, ezzel együtt az gondolja, ha a mérleget nézik, a mérleg
feléjük mozdul el.
Csabai Gyula képviselő: Természetesen, hogyne köszönné meg a fejlesztést, illetve a
fejlesztési forrást, ami a városba érkezik, az fontos a településnek, és köszöni ezúton is,
bár azt megjegyzi, amit alpolgármester úr mondott neki néhány testületi üléssel ezelőtt,
amikor arról beszéltek, hogy a városfejlesztési bizottság milyen pályázatokat nyújtott be
annak idején, és hogy ezek a pályázatok sikeresen lettek előkészítve, hiszen most
fognak beérni. Amikor ezt elmondta, annyit mondott alpolgármester úr neki, hogy hát
akkor ez volt a munkája. Megjegyzi ő is, hogy alpolgármester úrnak is az a munkája,
hogy minél több fejlesztési forrást hozzon Edelénybe. Feltett egy kérdést,
természetesen megszívleli a válaszát és megkeresi az illetékes minisztériumot ezzel a
támogatással kapcsolatban, mert folyamatosan azt hallják és látják a választási
eredményekből, hogy fideszes település.
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Ön az országgyűlési képviselő úr munkatársa, és hát kinek címezze a kérést, mint
Önnek, mint az országgyűlési képviselő munkatársának. De, ha nincs annyi erejük
ahhoz, hogy lobbi tevékenységet végezzenek, illetve folytassanak, vagy ha nincs ennyi
érdekérvényesítő térségi képességük, akkor természetesen nem fogja ezzel zaklatni,
hanem megkeresi a megfelelő minisztériumot, vagy államtitkárságot. Ha nem is
furcsának találja az elmondottak ismeretében, de mindenféleképpen figyelemfelkeltő,
hogy legutóbb is Szerencs város ingatlanvásárlása 300 millió forintot, Rudolftelep
művelődési ház felújítására, köztemető fejlesztésére 45 millió forintot, egy hasonló
város, Emőd művelődési ház építésére 400 millió forintot kapott, de sorolhatná. Nem
fogja ezentúl alpolgármester urat zaklatni ezzel a történettel, hanem mint ahogy
korábban is tette, az illetékes minisztériumhoz, illetve államtitkárságot keresi meg.
Loj Balázs alpolgármester: Nem szeretné tovább folytatni ezt a parttalan és
értelmetlen beszélgetést, azt megköszöni, ha a jövőben a nem rá tartozó kérdéseivel
képviselő úr nem őt fogja megkérdezni. Azt pedig szeretné leszögezni, hogy azt a
mértékű pályázati összeg, ami 2002 és 2010 között jött, tehát magyarul azt a semmit,
nem Csabai Gyula képviselőtársához köti. Nem ahhoz köti, hogy Ön itt az MSZP helyi
elnöke volt. Azt a 2010 óta ideérkező tömérdek mennyiségű fejlesztési pénzt, ami
érkezett és érkezni fog a jövőben is Edelény városába, azt nem magához, vagy Demeter
Zoltán országgyűlési képviselő úrhoz köti, hanem ez egy közös konszenzuson alapuló
munka eredménye volt és lesz, ebben benne van az önkormányzat képviselő-testülete,
benne vannak azok a dolgozók, akik beadják ezeket a pályázatokat, benne van az
országgyűlési képviselőjük, és reméli, még egy kicsit a személye is, és benne van az a
kormány, amelyik támogatja a várost. Tehát semmiképpen nem szeretné egy emberhez
vagy egy szervezethez kötni, és reméli igaza lesz és legalább annyit, de reméli többször
annyit fognak kapni, mint eddig kaptak a fejlesztési pénzekből.
Csabai Gyula képviselő: Lehet, hogy ebben a fejlesztési ciklusban nagyobb fejlesztési
források érkeznek majd, - így legyen, viszont a semmihez viszont hozzátenné azt, hogy
a fejlesztési forrást a belvárosi rekonstrukció kapcsán az önkormányzat még mindig az
eddigi legnagyobb fejlesztési forrást kapta az elmúlt időszakból. Nem szorosan, de
mégis idetartozik, hogy a Coburg-kastély, amely szintén jelentős, és azóta még egy
pályázati körön átesett, amit el kell indítani valamikor, és ahogy alpolgármester úr is
említette, ÖNHIKI támogatások keretében volt olyan év, amikor 100 millió forintot is
kapott a város.
Borza Bertalan képviselő: A napirendhez szeretne szólni. A 2017. évi önkormányzati
költségvetést tárgyalják, és az, hogy ki mit, milyet és hol, azt a testületi ülésen kívül
kéri megvitatni, mert ez őt nem érdekli.
Polgármester: Az előttük álló költségvetéssel kapcsolatban képviselőtársai óvatosan
fogalmaztak, kicsit szorosnak, feszesnek gondolják. Nem, rendkívüli év elé néznek, ha
egyszerűen akarja megfogalmazni. Tény és való a szociális támogatás, közvilágítás,
parkfenntartás, útkarbantartás, stb. normatívájának a csökkenése, és ennek egyik oka,
hogy a statisztikai adatok alapján a városunk 10 ezer fő alá csökkent. Az a statisztika,
ami ennek a költségvetési évnek az alapja a hivatalos lakossági adat, ami 9995 fő.
Tehát 5 fő miatt több tízmillió forinttól esett el a városi költségvetés, amellyel sajnos
nem tudnak mit kezdeni. Ezt a problémát ugyanúgy, mint az elmúlt hosszú évek során.
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A tavalyi év kivétel volt, mert arról megállapíthatják, hogy kiegyensúlyozott, végre
valahára egy normális költségvetési év volt, nem voltak finanszírozási problémáik.
Sajnos ebben az esztendőben már nem így lesz. Biztos abban, hogy közös erővel,
közösen a testülettel, a hivatal apparátusával egyetemben meg fogják oldani ezt a
problémát is.
Ezek után szavazásra bocsátja a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
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,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével 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 2017. évi költségvetését
a)

1.318.981

eFt költségvetési bevétellel

b)

1.521.671

eFt költségvetési kiadással
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c)

- 202.690
-34462

ebből

-168.228

eFt költségvetési egyenleg
működési egyenleg
felhalmozási egyenleg

d)

295.308

eFt finanszírozási bevétellel

e)

92.618

eFt finanszírozási kiadással

fogadja el.
(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a
Képviselő-testület az előző év felhasználható 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.
(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 céltartalékot a 8. melléklet tatalmazza.
(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) A költségvetési év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló
előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. melléklet szerint fogadja el.
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(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 42.005 eFt általános, és 37.964 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 5000 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 2017. évben kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető
10.000eFt 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.
(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. § (2) bekezdése szerint történhet.

97

(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 intézményvezető
előirányzat felhasználási jogkörrel, 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.
(4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik.
(5) 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.
d) települési támogatás nyújtása rendkívüli élethelyzetben.
(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni
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(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.
Dr. 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 2017.
február 16. napján.
Dr. Vártás József
Jegyző
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7./ Napirendi pont tárgya:
A helyi iparűzési
módosításáról

adóról

szóló

34/2012.(XII.12.)

önkormányzati

rendelet

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 24./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 10 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 10 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2017. (II.16.) 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,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.4. és 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati
rendelet:
a) 3/B.§-a,
b) 3/C.§-a, és az
c) 1. melléklete.
2.§ Ez a Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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Kihirdetési záradék:
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 2017. február
16 napján kihirdetésre kerül.
Dr. Vártás József
jegyző
8./ Napirendi pont tárgya:
Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról
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.
Polgármester a lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy jogszabályi előírás a
fogászati ügyeletnek a működtetése ugyanúgy, mint ahogy a központi orvosi ügyelet
működtetése is. Kaptak körlevelet néhány héttel ezelőtt ezzel kapcsolatban, és ha
megnézik, hogy a központi orvosi ügyeletet milyen nehézségek árán tudják működtetni
az orvoshiánytól és finanszírozási problémáktól kezdve, akkor biztos abban, hogy
Borsod megyében nem Edelény lesz, ahol a második fogászati ügyelet be fog indulni,
ugyanis a megyében mindössze egy fogászati ügyelet működik. Természetesen mindent
meg fognak tenni annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, de
ahhoz nagyon komoly finanszírozási plusz is kellene, hogy ez működhessen.
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 12fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fogászati ügyeleti
ellátásra vonatkozóan a feladat-ellátási szerződés megkötése
érdekében tárgyalásokat folytasson.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: polgármester
Értesül: társulás, osztályok
9./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Településrendezési Tervének módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 26./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy a Településrendezési Tervre vonatkozóan
többször jelezték már cégek, magánszemélyek, hogy módosításra lenne szükség. A
jelenlegi módosításával kapcsolatban néhány dolgot szeretne érinteni. Kérdezi, hogy
tervezik-e a Településrendezési Terv átfogó módosítását a közeljövőben, ha igen,
mikorra tehető ez, illetve mennyi ideig tarthat, mikorra várható a végső lezárása ennek
a folyamatnak.
Polgármester: Örül a kérdésnek, mert lényeges kérdés. A jelenlegi Rendezési Terv
módosítására most egy egyszerűbb folyamatát fogják elindítani. Most csak és kizárólag
azokat az átvezetéseket fogják módosítani, amelyek a beadott pályázatokhoz
szükségesek, és itt érintve van a zártkert is, mert több vállalkozás is adott be pályázatot
különböző fejlesztésekre. Amiről képviselő úr beszélt, természetesen minden egyes
kérelemről, amit akár a lakosság, akár a vállalkozások részéről érkeztek az elmúlt évek
folyamán a hivatalba, nem feledkeztek meg, erről egy 100 %-osan precíz kimutatással
rendelkeznek. Nyilván amennyiben teljesíthető a kérés, módosítani fogják. Az
önkormányzatnak kötelező lesz egy új Településrendezési Tervet is készíteni, de most
azért módosítják, mert valamivel rövidebb, mint az újnak az elkészítése. Nemsokára a
képviselő-testület elé fog kerülni az új Településrendezési Tervnek az elindítása. A
jelenlegi módosításhoz nem „túl sok” pénz kell, az újhoz 10 millió forintra lesz szükség,
amelynek az elkészítési határideje, ahogyan most látják, 2018. ősze lesz.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény
város
módosításáról

Településrendezési

Tervének

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény város Településrendezési Tervének
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) a TOP-1.1.1-15
kódszámú „Felhívás ipari parkok, iparterületek
fejlesztésére” tárgyú pályázati cél megvalósítása
érdekében elrendeli Edelény Város Településrendezési Tervének módosítását.

Határidő: 2017. október 31.
Felelős: polgármester
2.

Felhatalmazza a polgármestert a rendezési terv
módosítására vonatkozó tervezési szerződés RÉGIÓ
Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft-vel (3530
Miskolc, Papszer út 20.) történő megkötésére, melyhez
a szükséges fedezetet a 2017. évi költségvetési
rendeletében biztosítja.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, Régió Kft.
10./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiséghasználati szerződés
módosításáról
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.
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség
használati szerződés módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség használati
szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelény Város Önkormányzata
valamint az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása között 2014.
október 1.-jétől érvényben lévő „Helyiségbérleti szerződés”
módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja és
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2017.02.28.
Felelős: polgármester
Értesül: Kistérség, osztályok
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Melléklet a 24/2017.(II.16.) határozathoz

HELYISÉG HASZNÁLATI SZERZŐDÉS
módosítása
Mely létrejött
egyrészről
Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52., törzsszáma:
15348032, adószáma: 15725596-2-05, képviseli: Molnár Oszkár polgármester), m int
Tulajdonos (továbbiakban: Használatba adó)
másrészről az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (3780 Edelény, Bányász út 2., 155855101-05, képviseli: Tomorszki István alelnök), m int Használó
(továbbiakban:
Használó)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
I. Előzmények
Edelény Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a
142/2014.(XI.19.) határozatával jóváhagyta, hogy az Önkormányzat, mint tulajdonos
az Edelény, Bányász út 2. szám alatt lévő épület összesen 272,17 m2 alapterületű
helyiség használatára vonatkozóan az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával, mint
használóval helyiség használati szerződést kössön. A megkötött szerződés 2014.
október 1. napjától volt érvényben, időközben azonban Edelény Város
Önkormányzata a fent nevezett ingatlanban több intézménynek, egyesületnek is
biztosított ingyenes használati jogot. A változások miatt az átadott alapterületek
újraszámolásra kerültek, mely során megállapításra került, hogy az ingatlanban
Használó 25,01 m2 nettó alapterületű részt használ kizárólagosan.
II.

A Módosítás Tárgya, Tartalma

A fent nevezett változásokra figyelemmel a szerződéses felek szükségesnek tartják a
helyiség használati szerződés módosítását a következő tartalommal:
1./

Helyiség használati szerződés 1./ pontja helyébe a következő pont lép:

1./ Használatba adó Használó részére kizárólagos és ingyenes használatba
adja a Használatba adó kizárólagos tulajdonában lévő edelényi 652 hrsz.
alatt nyilvántartott, term észetben az Edelény, Bányász út 2. sz. alatt
található ingatlan szerződés m ellékleteiként csatolt helyiségjegyzéken
feltüntetett, illetve az alaprajzokon bejelölt összesen 25,01 m 2 alapterületű
helyiségeit.
2./

Helyiség használati szerződés 6./ pontja helyébe a következő pont lép:
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2./ Használót terheli a használt helyiségek rezsiköltségének m egfizetése a
használt alapterület arányában, m elyet Használatba adó havonta
Használatba adó által kibocsátott szám la alapján fizet m eg.

Szerződő Felek m egállapodnak, hogy az üzem eltetési költségeket az
alábbi felosztás szerint bontják m eg:
Az ingatlant használó szervezetek által kizárólagosan használt
helyiségek alapterülete (Járási Hivatal nélkül): 301,15 m 2.
Használatba adónak a Járási Hivatallal kötött m egállapodása szerint
Járási Hivatal vállalta az Edelény Bányász út 2. szám ú ingatlanban
közösen használt, 92,68 m 2 alapterület használati díjának fizetését
(m ivel ezeket a közös helyiségek et zöm ében a Járási Hivatal
m unkatársai és ügyfelei használják ). Ezen helyiségek felsorolását az
1. m elléklet nem tartalm azza.
K özösen használt helyiségek alapterülete: 101,62 m 2.
kizárólag
használt
alapterület
/ m2
a
25,01

közösből
Használóra
eső %
szám ítása
(a/ 301,15)
b
8,3%

közösből
Használóra
összes
eső m 2
szám ított
(101,62
m 2 (a+c)
5,88% -a)
c
d
8,44
33,45

K öltségek
aránya
e
4,13%

a) Az alábbi költségek m egosztása terület-arányosan történik:
Srsz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Szolgáltatás típusa
Gázszolgáltatás
Villam os energia szolgáltatás
Vagyonbiztosítás
I vóvíz- és szennyvízszolgáltatás
Tűzjelző rendszer k arbantartási és
jTűzjelző
ítá i távfelügyelete
l ált tá
Biztonságtechnikai rendszer
ü
lt té
K arbantartás
Szilárdhulladék szállítás
Telefonszolgáltatás
I nternet szolgáltatás
Egyéb
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III.

A MÓDOSÍTÁS HATÁLYA

A szerződéses felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződés-módosítás a
mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. október 1.
napjától rendelik alkalmazni a felek.
Amennyiben az aláírásokra nem ugyanazon a napon kerül sor, a hatálybalépés napja
az utolsó aláírás napja.
Felek a Szerződés-módosításban foglaltakkal egyetértenek, azokat kölcsönösen
elfogadják, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
A jelen szerződés egymással mindenben megegyező négy eredeti példányban
készült, melyet a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírtak.
Edelény, 2017. február…..

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzata
polgármester

Jogi ellenjegyző:

Edelény, 2017. február…..

Tomorszki István
Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása
alelnök
Pénzügyi ellenjegyző:

Dr. Vártás József
jegyző

Száz Attiláné
osztályvezető
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Használati szerződés 1. melléklete

Helyiségjegyzék
Kizárólagosan használt helyiségek: 25,01 m2
Földszint
1. Nővér.Sz.

6,95 m2

Emelet
1. Nevelői szoba

18,06 m2

Közösen használt helyiségek: 101,62 m2
Földszint
1. Közlekedő
2. Porta-Éjjeliőr

7,63 m2
4,98 m2

Emelet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pihenő
Közlekedő Folyosó
FFI.WC
Rokkant WC
Női WC
Tak.Eszk

7,82
54,51
10,88
3,15
10,82
1,83
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Használati szerződés 2a. melléklete
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Használati szerződés 2b. melléklete
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11./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 678/88/A hrsz-ú, Cseres út 13. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
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 a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 678/88/A hrsz-ú, Cseres út 13.
szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal
kapcsolatos nyilatkozattételről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belterület 678/88/A hrsz-ú,Borsodi út 13. szám alatti
ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy a Bastyur Oszkárné 1/1arányú tulajdonát
képező, Edelény belterület 678/88/A helyrajzi számú,
természetben Edelény, Cseres út 13. szám alatt található,
„lakóház” megnevezésű ingatlan értékesítése során az Edelény
Város Önkormányzatát megillető elővásárlási joggal – annak
fenntartása mellett – nem kíván élni.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok
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12./ Napirendi pont tárgya:
Szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről
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.
Borza Bertalan képviselő: A legutóbbi ülés végén kaptak erről a szándékról egy
tájékoztatót, ami után óvatosan, de igyekezett megkérdezni több embert, miután
megkapta a testületi ülés anyagát. Eléggé megosztottak a vélemények, nem volt
egyöntetű a lakosság állásfoglalása, volt, aki azt mondta, hogy már úgyis átadták 50
évre az egyháznak az iskolákat, a másik oldal ugyanezzel érvel, hogy gyakorlatilag, ha
már átadták, akkor adják is el. Úgy gondolja, hogy most ezt az előterjesztést
mindenképpen megszavazza, induljanak el ezen az úton, de ebben a témakörben
szívesen látna egy referendumot, egy helyi népszavazást is, amiről megkérdeznék a
lakosságnak a véleményét is. Ez elég nagy horderejű ahhoz és visszafordíthatatlan
döntést hozna, ami talán szükségessé is teszi ezt.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Beszéltek már erről, hogy
ez a téma komolyabb átgondolást igényel. Ebben a határozati javaslatban csak arról
van szó, hogy a polgármester megkezdi a tárgyalásokat, hogy tisztán lássanak, hogy
milyen feltételekkel és mik a lehetőségeik. Tehát még nem szavaznak magáról az
adásvételről, csak arról, hogy elindítják a folyamatot.
Loj Balázs alpolgármester: A televíziónézők nem biztos, hogy tudják, miről van szó,
ezért elmondaná, hogy a Miskolci Egyházmegye megkereste polgármester urat, és vételi
szándékát jelentette be az üzemeltetésükben lévő gimnázium, általános iskola, illetve
óvoda épületére. Egyetért az előző hozzászólásokkal, hogy ez egy nagy horderejű
kérdés, nem csupán önkormányzati vagyon értékesítéséről, vagy egy ingatlan eladásról
van szó, ez a város jövőjét, jövőképét évtizedekre, évszázadokra meghatározhatja.
Ugyanazt tudja mondani, mint Fischer Ferdinánd képviselőtársa, hogy nézzék meg,
hogy milyen előnye, milyen hátránya van. Nézzék meg, milyen összegekről van szó, ami
bele fog kerülni az önkormányzatnak egy kis pénzébe, polgármester úrnak munkájába,
az egyeztetéseket, értékbecsléseket, ha figyelembe veszik. Úgy gondolja, hogy ez egy
olyan horderejű kérdés, ami megéri azt, hogy elemezzék, aztán mérlegre teszik a
pozitívumokat és a negatívumokat, ha vannak, és dönteni fognak a kérdésben, de ő is
azt mondja, nézzék meg mindenképpen, és bízzák meg polgármester urat azzal, hogy
kezdje el a tárgyalásokat ebben a kérdésben.
Polgármester: Tulajdonképpen alpolgármester úr ismertette ennek a napirendnek a
lényegét. Néhány héttel ezelőtt az Egyházmegye megkereste és kérte, hogy vizsgálják
meg annak a lehetőségét és feltételeit, hogy miként, milyen módon tudna tulajdonjogot
kapni az általa jelenleg fenntartott épület ingatlanokon az Egyházmegye.
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A gimnázium, általános iskola és a volt Nefelejcs Óvoda épületéről van szó. Az elmúlt
rendkívüli képviselő-testületi ülés után a képviselőtársainak egy informális ülésen
ismertette ennek a levélnek a tartalmát. Nyilván, ahogy elhangzott ez egy olyan
horderejű kérdés, hogy mindenképpen szükségesnek tartotta, hogy először vitassa meg
a testület, mindenki más részvételét kizárva. Virág Tamás képviselő úr mondatát
kiemelve, hogy ne „hűbele Balázs” módjára vágjanak bele a dologba, ennek a hatására
került most ide ez az előterjesztés. Elindulnak egy úton, tárgyalás, értékbecslés stb.,
ami egy hosszadalmas folyamat lesz, amiről a testület többször fog tárgyalni.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szándéknyilatkozat
önkormányzati
ingatlanok értékesítéséről

tulajdonú

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonú
ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi
döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a
Miskolci Egyházmegye megkeresését az Egyházmegye
használatában álló önkormányzati tulajdonú köznevelési
intézmények ingatlanai (Edelény belterület 1/130 hrsz,
és az 1193/5 hrsz 2,6265 ha része) tulajdonjogának
visszterhes átruházására vonatkozóan.
2. Képviselő-testület szándékát fejezi ki az ingatlanok
tulajdonjogának visszterhes átruházása tekintetében, és
felhatalmazza
a
polgármestert
a
tárgyalások
megkezdésére.
3. Képviselő-testület a polgármester által folytatott
tárgyalással egyidejűleg elrendeli a tulajdonjog
átruházásához
kapcsolódó
kérdésék,
feltételek
tisztázását, telekalakítási, vagyonértékelési és egyéb
feladatok elvégzését.
Határidő:

azonnal,
illetve
folyamatos
meghozataláig
Felelős: polgármester
Értesül: Egyházmegye, osztályok

a

döntés
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13./ Napirendi pont tárgya:
Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a központi
orvosi ügyelet jövőbeni működtetésének témáját hosszasan elemezte a bizottság. A
határozati javaslat 1./ pontjában szerepel, hogy az ügyeleti ellátást az Edelényi
Kistérség Többcélú Társulása által kívánja ellátni. Kérdés merül fel, hogy milyen
lehetőségek merülnek fel, és szóba került az is a bizottsági ülésen, hogy több
kistelepülés nem is fizeti a díjat. Kérdezi, hogy milyen formában kerülhetnének
függetlenebb helyzetbe, és Edelény külön nem tudná-e megoldani. Milyen formában
lehetne biztosabb, hogy ne kerüljenek ilyen bizonytalan helyzetbe, milyen lehetőségük
van, mert a bizottsági ülésen az is elhangzott, hogy a kistérségi rendszerből nem
egyszerű kilépni.
Borza Bertalan képviselő: Van-e arról információ, hogy a céltámogatást a társulás
tagjai milyen arányban és hogyan fogadták el, milyen döntéseket hoztak. Eddig is a
társulás keretében valósították meg, van-e elmaradás a települések részéről a
díjfizetésről, ha van, milyen nagyságrendet érinthet ez, hány település nem vesz ebben
részt.
Loj Balázs alpolgármester: A képviselők olvashatták a felmondást, amit ő egy kicsit
ultimátumszerűen él meg és az ezzel járó és költségről szóló tárgyalást. Az a kérdés,
hogy volt-e már akár informálisan is érdeklődő, vagy esetleg tárgyalt-e mással
polgármester úr, érdeklődik-e valaki az orvosi ügyeleti körzet után, aki szóba jöhetne a
felmondásban szerepelő dátum után.
Béres Tibor képviselő kérdezi, hogy az orvosi ügyeletnek a képviselője lett-e értesítve
arról, hogy tárgyalják ezt a napirendi pontot.
Polgármester: A központi orvosi ügyeletet jelenleg ellátó Bódva-Med Kft. április 30-al
felmondta, ennek az oka az, hogy az ügyelet finanszírozására az OEP finanszírozás nem
elegendő. Hellyel-közzel a teljes működésnek a felét fedezi az OEP finanszírozás. Azt is
tudni kell, hogy az ügyeleti ellátást az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásán keresztül
bonyolítják, finanszírozási szerződése a többcélú társulással van megkötve az OEP
részről. Az egész járás, plusz Jósvafő az ellátási területe a két orvosi ügyeletnek, tehát
két telephelyen működnek, az egyik Edelény a másik Szendrő. Az edelényi ellátási
terület 19 településből áll, és kb. 19 ezer fő az ellátottak létszáma. A szendrői ügyelet a
járás összes többi települését ellátja, és ott valamivel több, 24 ezer körüli az ellátotti
létszám. Más szisztémában működik a két ügyelet, az edelényihez tartoznak a Dél
bódva-völgyi települések, a Bódva-Med Kft-vel szerződtek az ügyelet ellátására, a
szendrői ügyeleti ellátást Szendrő Önkormányzata vállalta magára.
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Természetesen, amikor az első levél megérkezett a felmondásról, felhívta Szendrő
polgármesterét és megkérdezte tőle, hogy abban az esetben, ha egy így marad, nekik
mindenképpen közbeszerzési eljárást kell indítani, és amennyiben nem mondta volna fel
a Bódva-Med Kft. a szerződést, nekik a továbbműködtetésére akkor is közbeszerzési
eljárást kellett volna lebonyolítani, mert az elmúlt években bekövetkezett díjemelések
hatására túllépte az Európai Uniós értékhatárt a finanszírozás. Ez is egy olyan pont,
amivel nem tudnak mit kezdeni. Talán ebből a szempontból kicsit jobb is, mert rá
vannak kényszerítve, hogy lebonyolítsák a közbeszerzési eljárást. Másfél esztendővel
ezelőtt a Bódva-Med Kft. ügyvezetője, megkereste a többcélú társulást, miszerint az
akkori 514 Ft-os hozzájárulást szeretné megemelni 900 Ft-ra, amelyet a települések
lélekszámának arányában kell fizetni a Dél bódva-völgyi településeknek. A szendrőiek
magasabb összeggel járulnak hozzá. Akkor az edelényi képviselő-testület és ellátott
települések összes képviselő-testülete megtárgyalta ezt a kérést és egy 60 %-os
rendkívül jelentős emelést fogadtak el, 800 Ft-ra emelkedett az általuk befizetett
hozzájárulás az orvosi ügyelet működtetésének. Azt tudni kell, hogy Edelény városának
100 Ft díjemelés 1 millió forint éves plusz kiadást jelent. Akkor úgy gondolták, hogy
hosszú időre megnyugtatóan működhet az ügyeleti ellátás, igaz, nagyon zsebbenyúlós
volt a dolog, de nyilvánvalóan a lakosság érdekében ellentmondás nélkül ezt a
képviselő-testület megszavazta. Majd néhány hónappal később a Bódva-Med Kft.
ügyvezetője újra megkereste azzal, hogy az akkori 800 Ft-os hozzájárulási díjat szeretné
1200 Ft-ra megemelni. Hozzáteszi, hogy ez gyakorlatilag másfél év alatt 514 Ft-ról 1200
Ft-ra történő emelés 140 %-os emelés. Hozzáteszi még, hogy az 514 Ft és a 800 Ft-os
hozzájárulással sem volt orvosi probléma, nem volt orvoshiány az ügyeleti ellátásban,
tehát mindig volt ügyeleti ellátás ilyen finanszírozás mellett is. Ez már sok lett neki is,
hogy félévente jön az ügyvezető úr, és brutális díjemelésekkel áll elő a központi orvosi
ügyelet finanszírozása terén. Jegyző úrral átbeszélték a jogszabályi hátteret, és
mindent, de ezt azért már valamifajta zsarolásnak érzi az ügyeletet ellátó Kft. részéről
és ezért, ha elgurul a „labda” hagy guruljon, meg fogják oldani egyéb módon. Eddig
nincs érdeklődő, de nem is lehet, hiszen nem került olyan nagyon nyilvánosságra a
központi orvosi ügyelet kérdésköre. Biztos abban, hogy lesz rá érdeklődő. Abban pedig
szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy nem fog ügyeleti ellátás nélkül maradni
egyetlen egy éjszakára sem a város lakossága, meg fogják oldani május 1-jétől, mert
szinte biztos, hogy április 30-án az ügyeletük ilyen formán megszűnik, hiszen itt már
több levélváltás történt, ügyvezető úr személyesen is volt benn a hivatalban, és
különböző levelezéseket folytattak többek között a Megyei Kormányhivatal Edelényi
Járási Hivatalával is, hiszen valahol rájuk is tartozik. Erre majd később ki fognak térni.
Azt nem tudja, hogy munkatársai értesítették ügyvezető urat arról, hogy ma képviselőtestületi ülésük lesz, viszont nem is feltétlen fontos, hogy ma idejöjjön, hiszen a jövő
héten, szerdán kistérségi társulási közgyűlést tartanak, azt gondolja, oda kell neki
eljönnie, ahol a térség minden polgármestere ott van. Volt egy felvetése Fischer
Ferdinánd képviselő úrnak a települések hozzájárulásával kapcsolatban, hogy fizetik-e,
vagy nem. El tudja mondani, hogy a Dél bódva-völgyi települések befizetik a
hozzájárulást.
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A szendrői körzetnél más a helyzet, hiszen tőlük független finanszírozás szempontjából,
ott egy kicsit durvább a helyzet, vannak olyan települések, pl. Tornanádaska, Rakaca,
Rakacaszend, akik sok-sok millió forinttal tartoznak hosszú évek óta, és egyetlen fillér
hozzájárulást nem fizettek a központi orvosi ügyelet működtetéséért Szendrőnek akkor,
amikor ezekre a településekre jár ki a legtöbbet az ügyeleti autó. Arra kér mindenkit,
hogy pánikhangulatot ne keltsenek, az orvosi ügyeleti ellátás meg lesz oldva.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: Amikor legutóbb tárgyalták ezt a napirendet, nagyon
egyedül maradt a véleményével, miután nem szavazta meg a bizottság a 900 forintos
javaslatot, mert kiderült számára, hogy semmilyenfajta egyeztetés nem történt,
semmilyen kalkuláció nem történt, ez egy hasra ütött szám volt. Úgy gondolta, hogy
ettől az ügy kicsit komolyabb, hogy így elmenjenek mellette. Azt szerencsétlennek
tartja, hogy egyetlen alkalommal sem érezte szükségét a szakmai bizottság, hogy
meghívja bizottsági ülésre a Bódva-Med Kft. ügyvezetőjét, ahol esetleg egy részletes
tájékoztatást kérjen. Például tájékoztatást kérjen arról, hogy a 20 ezer lakosból hány
esetben vonulnak ki Edelényen kívülre, milyen költséggel jár, és itt 380 Ft-os
üzemanyagköltségről beszélnek, és milyenfajta eszközállomány van, hiszen kell
fejleszteni nekik is, gondol itt orvosi műszerre, mobil EKG-ra, stb. Nincs meggyőződve,
hogy neki edelényi képviselőként fel kell-e vállalnia a környező településeknek a
gondjait. Szerinte sokkal olcsóbban és sokkal hathatósabban tudnák ezt az orvosi
tevékenységet végezni, hogyha Edelényről beszélnek, 10 ezer lakosról. A társulásban ő
nem biztos, hogy gondolkodna. Nem egyszerű ebből kihátrálni, és lehet, hogy hosszabb
időt venne igénybe és nem is fog sikerülni, de mindenképpen megpróbálná. Érdekes
számok vannak egyébként az ügyeletnél, tudnak olyat mondani, hogy egy szombati nap
95 esetben vonulnak ki Edelényen kívülre. Az, hogy abból mennyi volt indokolt, vagy
nem, nem az ő dolga megítélni, vannak ilyen szélsőségek is. Az is egyértelmű ma már
mindannyiuk számára, hogy azt a 300 Ft többletet, ami a 900 és az 1200 Ft között van,
nagyjából ki fogják fizetni a Bódva-Med Kft-nek, vagy más ellátónak, aki át fogja venni.
A közbeszerzési eljárás is pénzbe fog kerülni, és az pedig, hogy mikorra zárul le, ő
optimistán mondaná, hogy nyárra nem fog lezárulni, hiszen túl rövid idő ahhoz, hogy a
kiírástól kezdve az eredményhirdetésig, szerződéskötéssel mindennel túl legyenek ezen,
pláne, ha ezt még valaki meg is támadja. Így az év is elment. Ő a társuláson kívüli
pályáztatásban gondolkodna. Informálódott a Koch Róbert Kórház igazgatójánál, hogy
áttudná-e venni, hiszen jelenleg is az ő tulajdonukban lévő épületrészben működik az
orvosi ügyelet, - ő nem zárkózott el a dologtól, viszont neki is több információra, és
megkeresésre is szüksége van.
Polgármester elmondja, hogy a novemberi ülésen, - amit hiányolt képviselő úr –
megvolt a Bódva-Med Kft. beszámolója, abban részletezve volt minden. Ezt az
előterjesztést mindenki megkapta. Az esetszám, a futott kilométer, a betegforgalom,
1998-tól 2015-ig lebontva szerepel, plusz a finanszírozás. Az OEP-től 24 millió forint
finanszírozást kapott, és 10 millió forintot a Kistérségi Társulástól. Itt 2015. évről
beszélnek, tehát összességében 35 millió forint finanszírozása jön össze a Bódva-Med
Kft-nek.
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Természetesen számolt, elosztotta a kötelező ügyeleti órákkal, amely péntekről,
szombatra 15,5 óra, stb. hétvégén 48 óra, és a jelenlegi értéken, amit fizet a Kft. az
ügyeletet ellátó orvosok részére, tehát óradíjat kalkulált. A futott km évente kb. 12.000
km, ez havi 1000 km környékén van, gyakorlatilag az orvosi ügyelet költségvetésében
elhanyagolható rész magának az autónak a futása. Egyetlen egy tétel van, a személyi
bérek, alapvetően az orvosok, illetve a kisegítő személyzet, az ápolónő és a gépkocsivezető díjazása az, ami tétel ebben a költségvetésben. Félreértés ne essék, nem azt
mondja, hogy ne próbálja meg Edelény önmagában, és nem mondja azt, hogy ne a
kórházzal, beszélt igazgató úrral ebben a kérdésben, neki teljesen mindegy, a lényeg,
hogy a településen az orvosi ügyelet biztosítva legyen, és lehetőleg a legkisebb
hozzájárulással, amit nekik kell hozzátenni. A központi finanszírozás normatív alapú,
nincs budapesti, edelényi, vidéki, nincs ilyen ügyelet, csak egyféle létezik, amit
finanszíroz az OEP /fő normatíva alapon. Teljesen más egy budapesti 80.000 ellátotti
körzetben ügyeletet működtetni, teljesen más egy miskolci 60.000 ellátotti területen,
mint itt 20.000 fővel ügyeletet működtetni. Abban az esetben, ha csak Edelény akarná
önmagának ellátni az ügyeletet elmondaná azt, - és most nem térne ki a
kistelepülésekre, hogy milyen sors jutna neki, - hogy nem is kapnák meg az engedélyt
sem az OEP-től, sem a Kormányhivataltól. Abban az esetben, ha az imént említett 24
millió forint OEP finanszírozás, amely 20.000 ellátottra vonatkozik, már csak 12 millió
forint lenne, nekik viszont ugyanazt az óraszámot biztosítani kellene, ha csak Edelényt
látnák el akkor is. Kvázi nekik a jelenlegi 9 millió forint/éves finanszírozást meg kellene
emelni több mint 20 millió forintra, ha csak Edelényben akarnák ellátni az ügyeletet. Azt
gondolja, ezt nem akarja senki, ezt nem is tudják megtenni. Lehet ezeken a dolgokon
rágódni, ez nem működik, ez képtelenség. Mivel megszólították a Kormányhivatalt és
kaptak egy semmitmondó választ a levelükre, ezért kérné Dr.Hudák Zita hivatalvezető
asszonyt, mondja el a véleményét hogyan látja, mi az önkormányzat, és mi a
Kormányhivatal lehetősége.
Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője: Nem egy egyszerű a helyzet, hiszen a
Járási Hivatalnál a másik orvosi ügyelet, szendrői illetékességi területe éppen eléggé
felvetette már azokat a problémákat, amiket egy másfajta működtetés vonatkozásában
Edelénynek is kell majd esetleg átéreznie, vagy átgondolnia a döntés előtt. Nem beszél
arról, hogy igazság szerint járásszékhely településről beszélnek, amely bizonyos
helyzetekben többletfeladatokkal van, többet vállalt és ez különböző finanszírozásokban
és jogszabályi rendelkezésekben, bizonyos esetekben viszonylagosan kompenzálásra is
kerül. Az is egy nehézség, és még nem került itt sorra, hogy rövid záros határidőn belül
kell valamilyen döntést hozni, és önmagában az, hogy az alakuláskor is ezt a feladatellátást Edelény város és a Kistérségi Társulás keretében vállalta, ehhez a társulási
megállapodás és az alapdokumentumoknak olyan jellegű módosítása és döntési
mechanizmusát kell végigvinni, ami minden képviselő-testületnek, minden
polgármesternek a hozzájárulását igényli. Ebben a helyzetben át lehet gondolni, hogy
ezt milyen időn belül lehet produkálni, és érvényesen kiszállni a kistérségi
feladatellátásból. Ez az egyik része. A másik, ami Szendrő kapcsán előjött, az szintén
meggondolandó és erre ő nem tudja ebben a városban a választ, talán jegyző úr fog
tudni rá válaszolni. Sajnos az orvos-váltások során, illetve az orvosokkal megkötött
önkormányzati megállapodások azt a tapasztalatot mutatják, hogy orvoshiánytól félve,
és csakhogy az orvost meg tudják a településen tartani, az önkormányzatok az utóbbi
időben nem vállalták fel azt a feladatot, hogy az orvossal kötött megállapodás
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tartalmazza azt, hogy köteles ügyeleti ellátásban részt venni. Ez adja Szendrőnek is azt
a szituációját, hogy gyakran Budapestről érkezik orvos, aki révén a folyamatos ügyeleti
ellátás biztosítható, mert a helyi orvosok hiába vannak, a tízen akárhány településből
van 5 orvos, aki egyáltalán nem hajlandó részt vállalni az ügyeleti ellátásban. Az időskor
és az orvoshiány egyre nagyobb problémát okoz, tehát azt javasolja, hogy érdemes
megnézni, hogy ha illetékességi területén belül gondolkodik Edelény, akkor hány orvosa
van, aki kötelezhető az ügyeleti ellátásban való részvételre, mert ez is financiális oldalról
azért más tárgyalási pozíciót ad, mint hogy ha nem köteles az orvosoknak a nagy része.
Nem tud arról, hogy milyen irányba indult, viszont központi szabályozás keretében a
teljes orvosi ügyeleti ellátás módosításra kerül majd, húzódik hosszabb ideje, de
jelenleg még a mostani szabályok között kell megoldani ezt a kötelező feladatot. Azt
gondolja, hogy semmitmondó levél nyilván, ezzel nem tud vitázni, de a Járási Hivatal
munkatársai vonatkozásában és a saját nevében is azt tudja mondani, hogy kötelező
feladatellátás, a lehetőségek teljes ismeretében fel tudja ajánlani a maximális napi
szintű közreműködést, és amennyiben eldönti a képviselő-testület, hogy milyen
formában történik az ügyeletnek a működtetése, akkor soron kívüli eljárás keretében a
működési engedélyezésre nem kell várni. Tehát a jogerős működési engedélynek
akadályát nem fogják megvalósítani, ők együttműködőek. Egy másik kérdés még nem
került sor a megválaszolásra, amit Borza Bertalan képviselő úr tett fel. Az ő tudomása
szerint a működési engedélynek tárgyi feltételei adottak, egyéb beszerzésre vagy olyan
jellegű fejlesztésre forrást most nem kellene biztosítani, ami esetleg a működési
engedély feltétele lenne.
Dr.Vártás József jegyző: A képviselői kérdésekre válaszolva ő a társulási
megállapodás jogi helyzetével kezdené, azzal, hogy ezt a feladatot az érintett 45
önkormányzat társulási megállapodásban átadta az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulásának, ezzel bár a felelősséget és feladatot továbbdelegálta, de a feladatnak az
elsődleges és végső címzettje az a települési önkormányzat képviselő-testülete, attól
függetlenül, hogy maga a társulás egy önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet.
Ezt azért fontos elmondani, mert ha esetleg bedőlne az ellátás és netalán perek
sorozata indulna meg, akármilyen típusú perekre gondol itt, akár kártérítési perekre,
orvosi hiba miatti perekre, akkor a társulást perelnék, de végső soron az a 40 település
áll helyt mögötte, akik tagjai. Hogy mennyire nem egyszerű hozzányúlni a
megállapodáshoz, hivatalvezető asszony nagyvonalakban elmondta. Tehát azzal, hogy
45 települési önkormányzat tagja a társulásnak, a következő lehetőségek vannak; az
egyik lehetőség az, hogy egy adott önkormányzat kilépési szándékát fejezi ki hat
hónappal korábban, évvégére vonatkozóan a társulási tanács felé. Ez egy egyoldalú
jognyilatkozat, mellyel, ha időben közli, ki tud lépni a társulásból. Természetesen ennek
van számos más vonzata is, a vagyoni elszámoláson túl a társulásban megoldott
feladatoknak az ügye is. Érti ezalatt, hogy vannak bizonyos társulás által megvalósított
korábbi projektek, melyek között van kisebb és nagyobb is, a legnagyobb a 600 milliós
GYEP-es, gyermekszegénységes projekt volt, fenntartási kötelezettségek, amiben helyt
kell állni a társulásnak és a társulás minden tagjának. Tehát a kilépés nem egyszerű, és
szerinte nem is reális megoldás. A reális megoldás az lehetne, hogy azokat az
önkormányzatokat, akik ebben és az előző ciklusban sem vettek részt a társulási tanács
ülésén, kizárják a társulásból. A tavalyi évben ezzel kapcsolatosan már a Kormányhivatallal is egyeztetett a kizárásnak a jogintézményéről, de az a helyzet, hogy van már rá
precedens és különböző kúriai döntések is születtek.
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Tehát nem egyszerű jogszerűen kizárni valakit a társulásból azért, mert nem fizeti a
tagdíjat, sőt nem is lehet, azért nem, mert az önkormányzati törvény azt mondja, hogy
a társulási megállapodás kötelező eleme, hogy vállalja a tag a felhatalmazó levélnek az
aláírását, mely az adott díj nem fizetés esetén felhatalmazza a társulást a fizetési
számláról történő leemelésre. Ez egy jó intézmény, csak ha nincs a számlán pénz, akkor
nem lehet leemelni. A járásban van egy pár olyan önkormányzat, aki finoman szólva is
sok millióval van mínuszban, mint pl. Tornanádaska, Rakaca, akik folyamatosan azzal
küzdenek, hogy likviditásukat megtartsák. Tehát nem egyszerű kizárni az
önkormányzatokat, volt már erre próbálkozás a társulásban, eddig kudarcba fulladt, de
küzdenek tovább ezen a téren. A másik lehetőség az, ami gyakorlatilag megintcsak nem
működőképes, hogy a társulási megállapodás összes tag általi módosításával bizonyos
tagok bennmaradása mellett a feladatot veszik ki az adott települési önkormányzatok a
társulástól, vagy mindenki, vagy csak adott települések, és maradnának benne pl. 5-6an, vagy éppen csak az edelényi körzet. Ennek a buktatója az, hogy ha egyetlen egy
önkormányzat nem hagyja jóvá a társulási megállapodás módosítást, az nem lép
hatályba. Vélelmezzék azt, hogy azok a kisebb önkormányzatok, akik gyakorlatilag eddig
sem idegeskedtek az ügyeletek szervezése miatt, azoknak az az érdekük, hogy ne
fogadják el. Ezzel kvázi olyan helyzetbe hozzák a társulást, hogy feladatellátási
kötelezettsége továbbra is fennáll. Az orvosi ügyelethez kapcsolódóan annyi kiegészítést
tenne polgármester úr által elmondottakhoz, hogy itt nincs olyan értelemben területi
ellátási kötelezettség, mint pl. a gyermekorvosi körzeteknél, vagy a háziorvosi
körzeteknél, ahol, ha akarnának, akkor sem tudnának megszabadulni egy-két
településtől, mert akkor a népegészségügy nem adna működési engedélyt, viszont nem
egyszerű az ellátási területet is átszabni. Összegezve, talán az az irány marad, hogy
minden marad ugyanilyen szervezésben és közbeszerzési eljárás keretében próbálják
ezeket a dolgokat kezelni. Ez is egy nehéz folyamat lesz. A szendrői körzethez
kapcsolódóan sok-sok problémát el lehetne mondani, de az, hogy most még
Szendrőben működik az ügyelet, az egy kisebb csoda, és ott nyugodtan el lehet
mondani, hogy Szendrőben 1630/fő/év kiegészítő hozzájárulásnál járnak most. Szendrő
egy más helyzet olyan értelemben, hogy Szendrőben maga az egészségügyi szolgáltató
az egy költségvetési szerv. Nem egy Kft., nem egy gazdálkodó szervezet, hanem egy
költségvetési szerv, az egy teljesen más helyzet. Ott közvetlenül ez a szerv szerződik az
orvosokkal, illetve számláznak a szerv felé. Edelényben ez teljesen másképp működik,
itt nem a társulásnak van működési engedélye és finanszírozási szerződése az OEP-pel,
hanem magának az egészségügyi szolgáltatónak, és ahogy polgármester úr mondta,
nekik a Bódva-Med Kft-vel van egy feladatellátási szerződésük. Most térne át egy 2013as dologra, amikor az OEP kiküldött egy minta feladatellátási szerződést az
önkormányzatoknak azzal a címszóval, hogy jogszabályi kötelezés alapján mindenkinek
felül kell vizsgálnia a háziorvosokkal kötött feladatellátási szerződést is. Igaz, ők csak
egy mintát adtak hozzá, de ezt a mintát gyakorlatilag nem lehetett elfogadtatni a
háziorvosokkal, nyilván az orvoshiány miatt. Sok polgármester örül, ha a háziorvosi
rendelést meg tudja szervezni, meg tudja tartani. Itt kérnék a Népegészségügyi
Osztálynak a segítségét ahhoz, hogy kapnának egy átfogó képet arról, hogy a járásban
hány körzet van, mennyi betöltetlen, mennyi a betöltött, hol van helyettesítés ez
ügyben. Ha visszanézik a jegyzőkönyveket akkoriban a képviselő-testület ezeket a
feladatellátási szerződéseket újrakötötte, és ott történt meg az a helyzet, hogy nem
minden háziorvosi körzetükhöz tartozó egészségügyi szolgáltató volt hajlandó aláírni azt
az OEP által kiadott mintát, amit ők adoptálva megküldtek a részükre.
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Gyakorlatilag két olyan körzet van, ahol nem kötöttek új feladatellátási szerződést, ez
Dr.Papp Kálmán és Dr.Fridel Mária körzete, ami a Bt-vel fennálló szerződéses
viszonyukat érinti, ennek viszont az a következménye, hogy egy régebbi feladatellátási
szerződés van érvényben, ami viszont kötelezi őket, hogy kötelesek részt venni az
ügyeleti ellátásban. De ez sem jelent megoldást, mert további kérdéseket vet fel,
hogyan tudják kötelezni, milyen díj ellenében, hány órában, stb., tehát nem ez lesz a
kulcsa és a megoldása ennek a dolognak. Gyakorlatilag ez egy olyan rendelkezés a
szerződésekben, hogyha benne is van, ami kivitelezhetetlen, nem lehet érvényesíteni.
Az öt háziorvosi körzetből három esetében van olyan fennálló szerződésük, Dr.Papp
Kálmán úron kívül még Béres doktor úrral, hogy kötelezhető, mely kifejezés elég
faramuci az ügyeletben való részvételre, a többiek nem írták alá, és olyan szerződést
kötöttek akkoriban, hogy saját döntése szerint részt vehet az ügyeletben.
Polgármester: Borza Bertalan úr egyik felvetésére kell azt mondania, hogy sajnos nem
így van, tárgyi feltételeik nem adottak az ügyeleti ellátáshoz, minden eszköz a BódvaMed Kft. tulajdonát képezi. Ez egy probléma. A szendrői polgármester úrnak mondta,
hogy csodálja, hogyan vállalja magára azt a hihetetlen felelősséget, hogy gyakorlatilag
ő szervezi napról-napra az ügyeleti ellátást, ő telefonál orvosoknak, hogy jöjjenek
ügyelni. Egyébként ez a pénzprobléma tavaly nyártól Szendrőből ered, ugyanis a
következő szituáció történt, az egyik hétvégére egyszerűen nem volt ügyelet,
polgármester úr nem tudott orvost szerezni, aki vállalta volna az ügyeletet, de nagy
nehézségek árán valahonnét messzi távolból jött egy orvos, aki az Edelényben és
Szendrőben alkalmazott óradíj több mint a duplájáért vállalta el arra a hétvégére az
ügyeletet. Ez egy olyan kirívó eset volt, és természetesen a többi orvos, akik ügyelni
szoktak, megtudták, innentől kezdve elszabadult ez a „pokol”, és innentől kezdve nem
lehet megállítani. Mindenkitől elnézést kér, ha ebben hibázott, erre mondta azt, hogy
azért a folyamatos zsarolást nem kell, hogy eltűrjék, sem a város, sem a képviselőtestület és itt állítsák meg, induljanak új lapokkal, és majd meglátják, hogy mi fog
történni, mennyibe fog kerülni. Egyébként számoljon bárki utána, azt gondolja nagyon
tisztes az az óradíj, amit egy-egy ügyeletért vagy egy hétvégi ügyeletért fizetnek az
orvosoknak a Kft-n keresztül. Egyébként pedig, ha a felelősség kérdéséről beszélnek,
teljesen mindegy, hogy most Edelény város részéről, vagy a kistérség részéről van az
ügyeleti ellátás, a felelősség mindenképpen személyét terheli, mivel a kistérségi
társulásnak is ő az elnöke. Jegyző úr kristálytisztán elmondta, hogy mi a helyzet a
társulással, és miért nem lehet egyszerűen megszüntetni ezt a dolgot. Néhány nappal
ezelőtt Lázár miniszter úr az egyik sajtótájékoztatóján szóbahozta az orvosi ügyeleti
ellátást és utasította Balog Zoltán miniszter urat, hogy tekintse át a helyzetet és abban
az esetben, ha ez országos méretű probléma, akkor azt ígérte Lázár miniszter úr, hogy
akkor megoldást fog a kormány találni erre. Ő két évvel ezelőtt is írt az akkori
egészségügyi államtitkár úrnak egy levelet, amelyben jelezte ezt a problémáját a
térségnek, jelezte a várható orvoshiányt. Most előkészítés alatt van az a levél, amit
Balog Zoltán miniszter úrnak fog megküldeni rövidesen, és ez is egy jókora adalék lesz
ahhoz, hogy bizony ez országos, a vidéket érintő probléma, mert erre itt helyben nem
fognak megoldást találni, erre csak a kormány tud megoldást találni, alapvetően
finanszírozási oldalról.
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Ha hozzáteszi, hogy a szendrői területen, az Észak Bódva-völgyében van olyan orvos,
aki 75 éves, volt egy másik idősebb orvos, aki a nyárom elhunyt, aki maga 8 ügyeletet
vitt a szendrői körzetben, és van olyan doktornő, aki Hidvégardóban teljesít szolgálatot,
aki csak a jogásza által hajlandó levélben értekezni az önkormányzattal és a kistérségi
társulással. Tehát ez a helyzet, és itt a jogszabályi hátteret is rendezni kell, mert a nem
mai keletű jogszabály azt mondja, hogy a népegészségügy, aki kiadja a működési
engedélyt, csak abban az esetben adhatja ki a háziorvosnak a működési engedélyt,
amennyiben vállalja az orvosi ügyeleti ellátásban a részvételt. Itt mondta azt, hogy
semmitmondó a Kormányhivatal válasza, mert a Kormányhivatal kőkeményen ebben a
láncolatban jogi oldalról benne van. Megérti, hogy nehéz kötelezni az orvost, mert
orvoshiány van, de a labda ott pattog a Kormányhivatal oldalán ebben a kérdésben, ott
kell kőkeményen azt mondani, hogy márpedig nincs működési engedély.
Fischer Ferdinánd képviselő elmondja, hogy az orvosi ügyelet közbeszerzési részét
lehet, hogy nem jól értelmezte bizottsági ülésen. Ő úgy értelmezte, hogy ez a szerződés
tovább folytatódik, és akkor a jegyző úr azt mondta, hogy nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni. Most arról hallhattak, hogy mindenképpen le kell folytatni.
Dr.Vártás József jegyező megjegyzi, hogy ilyen formában ez a kérdés nem jött elő, és
olyan választ nem mondott, hogyha ilyen formában folytatódik, nem kell közbeszerzés.
Éppen azt mondta, ha nem lett volna felmondás, akkor is foglalkozni kellett volna a
közbeszerzéssel, mert a díjemelkedések miatt az éves szolgáltatásnak az ellenértéke
olyan méretű lett, hogy eléri a közbeszerzési értékhatárt. Itt félreértés lehetett, amiért
elnézést kér. Tekintettel arra, hogy maga a társulás a teljes járás területére
vonatkozóan köteles megszervezni az ellátást, és mivel Szendrő is kinyilvánította
szándékát, hogy nem tudja tovább csinálni és jön közbeszerzésre, ezért a becsült
értéket úgy kell megállapítani, hogy Szendrőt be kell számítani. Itt még van egy
értelmezési kérdés, melyet a közbeszerzési szakértővel vizsgálni kell, de az ő álláspontja
most is, hogy a becsült érték, ami meghatározza az eljárásnak a típusát, bele kell
számítani az OEP által adott finanszírozást, tekintettel arra, hogy közpénzről van szó, és
az ellenszolgáltatásnak a részét képezi. Erre mondta azt, hogy sajnos már uniós
értékhatárt elérő közbeszerzés, ami nagyon bonyolult lesz.
Fischer Ferdinánd képviselő: Tehát mindenképpen felmerült volna a közbeszerzés, ha
maradnak is a rendszernél. Elmentek abba az irányba is bizottsági ülésen, hogy mi
volna, ha Edelény egyedül csinálná, erre mondta most polgármester úr, hogy az OEP
finanszírozás így sokkal kevesebb volna. Úgy gondolja, hogy a kistérséggel azt a
bizonytalanságot kell elkerülni, vagy valamilyen szerződéssel lekezelni, hogy ne kezdjen
el több település is nem fizetni az orvosi ügyelet ellátásáért. A Bódva-Med Kft.
ügyvezetője a levelében is hivatkozik, hogy melyik települések nem fizettek, amiért
intézhetne rendkívüli felmondást. Tehát Edelény nehogy olyan helyzetbe kerüljön, hogy
4-5 település miatt akár nekik kelljen fizetni, vagy egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe
kerüljön utána, hogy ezért nem működik, ha bárkivel kötnek is szerződést. A bizottsági
ülésen nagyon szívesen fogadta volna Dr.Papp Kálmán urat, meg is kérdezték, hogy
meghívásra került-e. Ő is úgy van ezzel a dologgal, mint polgármester úr, nem tudja
pontosan, hogy a közbeszerzés során milyen összegek jöhetnek, lehet itt 1500 Ft/fő is,
600 is és 900 forint is, nem tudják.
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Igazából azt sem tudja, hogy mennyiből lehet üzemeltetni, de azért ő is úgy gondolja,
nem lehet ezután, hogy olyan szerződést kössenek, ha belementek volna az 1200 Ft-ba,
hogy négy hónap múlva egy 1600 Ft-os emeléssel áll valaki elő, és egy olyan helyzet
alakuljon ki, hogy nincs más választásuk, mert be vannak szorítva a sarokba. Azt
gondolja, ha 800 Ft-ból lehet működtetni eredményesen, az az 50 % emelés azért
bármilyen szegmense legyen a dolognak, - mert igazából 90 %-ban a bérek merülnek
fel, - nem gondolja, hogy egy 50 %-os emelés, az egész évben pedig 140 %-os emelés
reálisnak mondható. Azt biztosra veszi, hogy a közbeszerzés április 30-ig nem fog
lezáródni, nem lát esélyt arra, hogy május 1-jével egy másik szolgáltatóval szerződést
kössenek, ezért mindenképpen az április 30 utáni időszakra valamilyen átmeneti
megoldást kell keresni. A bizottsági ülés elején felvetett a kistérségből való kilépéssel
kapcsolatos alternatíva keresését, de ezt végül elvetette, mivel ez itt tisztázódott.
Dr.Vártás József jegyező: A díjakról a bizottsági ülésen szó esett, ez is felmerült,
tekintettel arra, hogy doktor úr a felmondó levelében elég keményen fogalmazott,
elkerülvén az időbeli csúszásokat és a rendkívüli felmondás megteremtésének a
lehetőségét, mindenkit írásban felszólítottak, és gyakorlatilag úgy állnak jelenleg a díjak
megfizetésével, hogy április 30-ig majdnem mindenki megfizeti. Ami még hiányzik, most megy az elszámolás – még külön meg fogják fizetni határidőben. Úgy néz ki, hogy
április 30-ig nem áll majd elő a rendkívüli felmondásnak az esélye. A közbeszerzéshez
kapcsolódóan biztos, hogy április 30-ig nem fog lezáródni, ezért volt levélváltás doktor
úrral, ő leírta levelében, hogy milyen feltételekkel vállalja június 31-ig, amely olyan
vélelmezett időpont, ameddig a közbeszerzés lezárható. Ezt kell megfontolni majd a
társulási tanács ülésén, azt követően a testületnek eldönteni, hogy ez az ajánlat
életképes-e vagy más szolgáltatóval kell megoldani arra az átmeneti időre, ameddig
nem lesz eredményes közbeszerzési eljáráson kötött feladatellátási szerződésük. A
kilépéshez kapcsolódóan, ha esetleg egy olyan helyzet állna elő, - és itt hivatalvezető
asszony segítését is kéri, - hogy valamelyik önkormányzat önállóan szeretne működési
engedélyt szerezni az orvosi ügyelet ellátására, úgy, hogy közben a társulási
megállapodás nincs módosítva, kvázi magához visszavonná a feladatot úgy, hogy nincs
módosítva a megállapodás, kaphat-e esetleg működési engedélyt.
Polgármester: Tehát magyarul, ha most ők kérnék, nem kapnának működési
engedélyt. Ebben a témában írt egy levelet, amit az előterjesztés mellékleteként a
képviselőtársai megkaptak. Ebben jelezte, hogy július 31-ig kérik a feladat ellátását.
Doktor úr megkereste a hétfőn személyesen, és azzal kezdte, hogy jó, de milyen
feltételekkel. Nem tudta, hogy mit szeretne, mit akar, utána mondta, hogy igen vállalja
akkor 1200 Ft-ért a 900 Ft helyett erre az átmeneti időre. A Bódva-Med Kft.
beszámolóját megnézve nem derülnek ki a dolgok, annyit látni, hogy van az autónak
egy havi 1000 km futásteljesítménye, amire azt mondja, hogy durván 100 liter benzinbe
kerül, ami 38.000 Ft mai áron, ezt kell felszorozni 12-vel, emellett még vannak egyéb
apróbb tárgyi költségek, a többi mind személyi kiadás. Tehát, annyiba fog kerülni az
orvosi ügyelet, amennyit az orvos akar kérni óradíjat, tehát ez a kérdés és semmi más.
Lehet azon morfondírozni, hogy hányszor megy ki az autó, ez elhanyagolható költség.
Az a kérdés, hogy az orvos megelégszik-e a jelenlegi 2.800 Ft óradíjjal hétközben, a
3.500 Ft-os óradíjjal hétvégén, vagy ettől többet akar. Ennyire egyszerű a kérdés.
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Loj Balázs alpolgármester: Választ kapott arra, hogy volt beszámolója az orvosi
ügyeletet ellátó Bódva-Med Kft-nek, amelyből láthatják a költségeit. A térségnél vagy a
nem térségnél maradva, - és elnézést kér, mert emberekről van szó, - ha azt nézik,
hogy az egy főre jutó fajlagos költsége a térségben egy orvos ügyeleti díja, egy ápolónő
és egy sofőr bére, és az nem mindegy, hogy a normatívát 10 ezer emberre, vagy 17
ezer emberre kapja az orvosi ügyeletet ellátó szolgáltató. Azt mondta polgármester úr,
hogy 2015-ben 35 millió forint volt. Mindent összevetve, az önkormányzati
hozzájárulást, az OEP finanszírozást nézve, az éves bevétele a szolgáltatást végző
cégnek, ha 2017-re vetítik és a 900 Ft-ot, amit elfogadott a képviselő-testület, akkor ez
megközelítőleg egy 40 millió forintos üzlet. Ez csak egy orvosi ügyelet, ami azt jelenti,
hogy éjszaka és hét végén emellett háziorvosi körzetet ellát, ami után kártyapénzt kap,
nem beszélve arról, hogy még itt szóba jöhet Munkaügyi Központon keresztül igénybe
vett támogatások, szóba jöhet az a helyiségbérlet, amit kedvezményesen, vagy talán
még térítésmentesen is megkap, aminek nem tudja pontosan a feltételeit. Szerinte egy
ilyen üzletre lesz jelentkező egy közbeszerzés kapcsán. Szégyelli magát mélységesen
más nevében is, ha lehet ezt mondani, amikor az emberek egészségéről, a hirtelen
bajba került emberek ellátásáról, és egy orvosi hivatásról beszélnek, és itt áremelés,
fajlagos költség, üzlet szavakat használnak. Csak vissza tud utalni arra, amit a napirend
elején mondott, hogy az orvosi szakmát, aki vállalja, az egy hivatás, nem gondolja,
hogy itt profitorientált cégként kellene működtetni. Minden tisztelete az orvosoké, mert
nagyon nagy dolog az, ha valaki egy évtized tanulás után orvos lesz, ez sok költség, sok
tanulás. Sok munka van benne, tisztességesen meg is kell őket fizetni, sőt
tisztességesebben, mint bármilyen más szakmát, mert ez egy olyan felelősség is és egy
olyan hivatás, ami semmi máshoz nem hasonlítható, és nagyon szégyelli magát, amikor
üzleti érdekek, és üzleti szempontok irányítják a továbbiakban ezt a dolgot. Bízik benne,
hogy a közbeszerzésen fognak találni olyan személyt, olyan céget, aki a továbbiakban
Edelényben és a környéken a kistelepüléseket is segítve, el fogja látni és hely fog állni.
Borza Bertalan képviselő: Úgy fogalmaz, hogy jó nagy slamasztikában vannak, mert
hallják a Járási Hivatal részéről is, hogy nekik ebben semmi dolguk nincs, de sok sikert
kívánnak, és segítenek bármiben, ha tudnak. Hallják azt is, hogy több település eddig
sem törekedett a probléma megoldására, ezután sem nagyon várhatják, hogy törekedni
fognak. Ők viszont tanácskoznak róla már második alkalommal több órán keresztül,
érezve annak a súlyát, hiszen az embereknek az alapellátását szolgáló orvosi ügyeletről
van szó. Még mindig ott tart, hogy nem érzi magát felelősnek azért, hogy neki kell
Edelényen kívül megoldani olyan problémákat, amik nem itt keletkeztek, mások meg
nem foglalkoznak vele, akiknek a feladatuk, tiszte lenne. Azért mondta a társuláson
kívüli dolgot, és igen, szóba jött korábban is, hogy nem egy egyszerű dolog ezt
végigvinni. Vallják be, szerencsés helyzetben vannak, mert van a területükön egy
kórház, és lehet, hogy a kórház megoldaná könnyedén az orvosi ügyeletet főleg úgy,
hogy akár az OEP finanszírozás is elegendő lenne, vagy lényegesen kevesebbet kellene
az önkormányzatnak hozzáadni. Az, hogy egy közbeszerzési eljárásnak mi lesz a vége,
lesz-e rá jelentkező, - valószínűleg igen, de semmi garancia nincs arra, hogy esetleg
nem 1600 vagy 2000 Ft-ot fognak kérni, mert ez is benne van ebben a dologban. Az
eszközállomány úgy tudja, hogy a Bódva-Med Kft. tulajdonát képezi, tehát nem áll
rendelkezésre, aki jön, annak majd meg kell venni, valahogy meg kell majd, hogy oldja.
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Egyetért polgármester úrral a km-futásteljesítményben, hogy elhanyagolható, viszont ha
azt nézik, hogy az éves szintből, 12000 km-ből csak 2000 km volt Edelényen belül,
akkor azért elég nagy nagyságrendi különbségnek kell mutatkozni, de valóban
összegben nem meghatározó. Itt egészen biztos, hogy a bérek dominálnak. Elhangzott,
hogy Szendrőben egy költségvetési szerv oldja meg más bérezéssel, kórházban is más a
bérezés és más az ügyeletért kapott pénz, ha azon belül tudják működtetni. Mondja ezt
kívülről, hiszen nem ő benne az illetékes. Elnök úr szívesen látta volna bizottsági ülésen
Papp Kálmán doktor urat, de úgy gondolja, hogy a bizottság elnökének erre van
lehetősége meghívni.
Polgármester: Elmondja, hogy a bérleti díj a helyiségért, illetve annak a rezsije havi
100 ezer forint, éves szinten tehát 1.200.000 Ft-ba kerül. A 36 millió forintos összes
bevétel, ami az önkormányzati támogatásból és az OEP finanszírozásából tevődik össze,
az egyéb költség nincs 2 millió forint, ami azt jelenti, hogy nem éri el az 5 %-ot, tehát a
többi mind személyi kiadás. A Többcélú Kistérségi Társulás üléseire, amikor az orvosi
ügyeleti ellátásról beszélnek, akkor a polgármesterek zöme eljön, ez mindenkinek fogas
kérdés, és úgy emlékszik, hogy az ügyelet tárgyában 3 vagy 4 esetben tanácskozott
már a kistérségi társulás közgyűlése az elmúlt két esztendőben. Érti képviselőtársait,
hogy csak Edelény és ne foglalkozzanak a településekkel, viszont itt nem erről van szó,
jogi csapdában vannak, nem tudnak mit tenni.
Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője reagálásában azt emelte ki, hogy
önkormányzati alapfeladat ellátásról beszélnek, ő és munkatársai nem tud másfajta
segítséget nyújtani, mint hogy engedélyező és ellenőrző hatóságként a működési
engedély feltételeinek a megteremtésében segítő közreműködést tesznek. Ő nem tehet
mást és kollégái sem tehetnek mást, elhiszi és meg is érti, hogy nehéz helyzetben érzi
magát a testület, hiszen egy kötelező önkormányzati feladatellátást kell megszavazni,
eldönteni, hogy milyen módon, és lehetőleg olyan módon, hogy ne kerüljön abba a
helyzetbe a testület, mint pl. Szendrő, hogy orvosi műhibaper tárgyalásokra a szendrői
polgármester jár és vállalja egy személyben a felelősséget. Ha egy Kft. működteti az
összes felelősség a Kft. ügyvezetőjét terheli, költségvetési szervként az önkormányzat
polgármestere lesz az, aki ezeket a felelősségeket fel kell, hogy vállalja és az esetleges
per kimenetelében megállapított bírságot, költségeket vállalja. Tehát ennek van élő
példája. Egyébként pedig a Járási Hivatal népegészségügyi illetékességi területén van
előttük egy példa, Putnok térsége ugyanebben a cipőben jár, ott egy közbeszerzési
eljárás eredménytelen volt. Ott most szintén ugyanúgy, mint Szendrő, Putnok város
vállalta fel a működtetését az orvosi ügyeletnek.
Béres Tibor képviselő: Nagyon sokáig gondolkodott, hogy hozzászóljon-e, egy kicsit
elkeseredettnek érzi magát, meg becsapottnak is. Harminc valahány éve dolgozik, fizeti
sokadmagával az orvosi ellátásokhoz a járulékokat és itt hallja, hogy az OEP mennyit
finanszíroz. Hallja azt, hogy milyen kötelező feladataik vannak, és hallja azt, hogy ebben
az évben mennyivel csökken az önkormányzat normatív támogatása.

141

Polgármester a napirend felett a vitát lezárja. Szavazásra bocsátja az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Központi orvosi ügyelet jövőbeni
működtetéséről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
kifejezi
azon
szándékát, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló
2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontja
szerinti alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi ügyeleti ellátást az Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása által kívánja ellátni.
2. Képviselő-testület a központi orvosi ügyeleti ellátás
biztosítása érdekében az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása által indítandó közbeszerzési eljárás kiírásával
egyetért.
3. Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a
központi orvosi ügyeletet működtetésére a jövőben is a
jelenlegi épületben, az Edelény Deák F. 6. szám alatt
kerüljön sor, melynek érdekében felhatalmazza a
polgármestert a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézettel
való tárgyalásra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Osztályok, Társulás
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14./ Napirendi pont tárgya:
Testvérvárosi program című felhívás alapján pályázat benyújtásáról
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 tájékoztatásul elmondja, hogy több mint 10 éve működik egy
testvérvárosi kapcsolat Siewirez testvárossal, ez a pályázat arra ad lehetőséget,
amennyiben sikeres lesz, hogy 170 testvérvárosból származó diákot, vállalkozót,
közéleti embert kell fogadni, tehát ebben kiutazás nincs, csak és kizárólag fogadók
lehetnek, és különböző programokat kell szervezniük közösen Edelény, illetve a
környéken. Természetesen, mint ahogy eddig is, jól működött a diákcsere üdültetés a
testvérvárossal. Ez egy komoly segítség lehetne pl. ebben a diákcsere üdültetésben, ami
újra fellendülhet.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Testvérváros
benyújtásáról

program

című

felhívás

alapján

pályázat

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Testvérváros program című felhívás alapján pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a közvetlen
brüsszeli források között elérhető Testvérváros program című
felhívásra.
2. Képviselő-testület a megpályázott összeget 25 000 Euro összegben
állapítja meg. Az angol nyelvű pályázat elkészítéséhez és online
benyújtásához szükséges 85 000,- Ft megbízási díjat, valamint sikeres
pályázat esetén a pályázat kezelésének díját (10 000 EUR-t meg nem
haladó elnyert támogatási összeg esetén: 85 000 HUF, 10 000 EUR-t
elérő vagy azt meghaladó támogatási összeg esetén: az elnyert
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támogatási összeg 5 %-a) biztosítja. Képviselő-testület a pályázat
elkészítésének költségét a 2017. évi költségvetésben betervezésre
kerülő pályázati előkészítési munkálatokra elkülönített összegből
finanszírozza. Nyertes pályázat esetén az általános tartalék terhére
kerül átcsoportosításra a pályázat kezelésének díja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
testvérváros, Siewierz pályázatba történő bevonására.

a

lengyel

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésére és benyújtására, nyertes pályázat esetén a pályázat
megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

15./ Napirendi pont tárgya:
A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás felé
2016. november 15-én fennálló tartozás részbeni rendezéséről
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 az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy az esetek 99,9 %-ában
azt szereti, ha az önkormányzat a felé kiállított szolgáltatók számláit adott időben
kifizessék, most ez az a tartozás, ami különösebben nem hatja meg, ezért beszélnek
most részbeni tartozásról. Itt egy nagyon komoly vita van közöttük ezzel a számlával
kapcsolatban a Sajó-Bódva Völgye Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással
szemben, most bizonyos mértékben ennek a követelésnek a mértékét törlesztik.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
29/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás felé 2016. november 15-én
fennálló tartozás részbeni rendezéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulás felé 2016. november 15-én fennálló tartozás részbeni
rendezéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a Sajó-Bódva Völgye és
Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Elnökének
a 41174-10/2016/IK számú fizetési felszólítása szerinti
5.408.541,- Ft tartozást 2.574.082,- Ft összegben – az
előterjesztésben részletezett indokok alapján - történő
elismerését jóváhagyja.
2. Felhatalmazza a Polgármestert az elismert
megfizetésével kapcsolatos feladatok ellátására.

tartozás

Határidő: 2017. február 17.
Felelős: polgármester
Értesül: Társulás, Kft., osztályok
16./ Napirendi pont tárgya:
KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési
támogatás átadásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 33./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő kérdezi, tudhatják-e, hogy milyen létszámmal működik ez a
Kft., illetve a múlt év folyamán milyen tevékenységet végzett nekik.
Csabai Gyula képviselő: Sok kérdése lenne, és bízott benne, hogy itt lesz a Kft.
vezetője, hiszen, ha visszaemlékeznek, annak idején a Kft. alapításra a képviselőtestületen belül is elég nagy vitát váltott ki, és több képviselőtársa jelzett ezekkel
kapcsolatban problémát. Érdekelné őt is, hogy a Kft-nél mennyien dolgoznak, mennyi az
egy hónapra eső kiadás a Kft-n belül – bér, járulékok, bérleti díj, ha van – hány tagja
van jelenleg a Kft-nek, itt a csatlakozott tagokra gondol.
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Ha ezektől a tagoktól az előterjesztés szerinti bevétel befolyik, - mert úgy gondolja,
hogy minden tag megtárgyalja ezt az előterjesztést – akkor mennyi bevételre
számíthatnak, illetve mi történik, ha valamelyik tag nem hajlandó megfizetni a
hozzájárulást. Kérdezi még, hogy mennyi pénzt költöttek erre a Kft-re eddig, mint
Edelény Város Önkormányzata, alapításkor 1,5 milliót, most befizetnének 2 millió forint.
Nem tudja, hogy ezen felül van-e valami még, illetve hány pályázatot nyújtott be a Kft.
a megalakulása óta, ebből mennyi volt az, amit Edelény Város Önkormányzatát érinti,
már csak azért is, mert egy korábbi előterjesztésben arról beszéltek, hogy szeretnék
bővíteni azt a csapatot, ami a város önkormányzatán belül a pályázatok írásával,
előkészítésével, illetve majd a projektmenedzsmenttel foglalkoznak, tehát hogy erre
meglesz a kapacitásuk. Módosult-e az alapító okirat, illetve a szindikátusi szerződés az
alapítós óta?
Polgármester arra a kérdésre válaszolva, hogy mennyi jelenleg a KBTF Kft. létszáma,
tudomása szerint 4 fővel működik jelen pillanatban. Milyen munkát végzett a Kft.
tavaly? A KBTF Kft., amelynek 78 tagja, tehát 78 település tagja az alapító
önkormányzatok részére pályázatokat készít elő a benyújtására. Zömében
vidékfejlesztési pályázatokról van szó, természetesen vannak EFOP-os és kisebb TOP-os
pályázatok is, amelyeket ez a Kft. előkészít. Ennek az alapítására, illetve arra a testületi
ülésre, amikor ez terítéken volt, voltak képviselők, akik szkeptikusan álltak ennek a
kérdésnek. A múltat felidézve a következő történt; a kormány hozott egy olyan
rendeletet, melyben leegyszerűsítve az szerepel, hogy a jövőbeni – és ez több mint két
évvel ezelőtt történt – pályázatokat nem írhatják most már magán gazdasági
társaságok, magán pályázatírók. Pályázatokat csak és kizárólag vagy önkormányzati
tulajdonú, vagy önkormányzatok társulása által létrehozott nonprofit Kft. készíthet elő
és nyújthat be. Ez volt az alapja annak, amikor megkeresték ezzel a képviselő urak,
hogy javasolnák nonprofit Kft. létrehozását ennek érdekében. A velük való megbeszélés
nyomán hozta ide ezt az előterjesztést, gondolva arra, hogy előnyt is tudnak
„farigcsánli”, hátrányt pedig ne szenvedjenek emiatt a pályázatoknál, azok elbírálásánál,
és létrejött ez a Kft. Edelény Forró településsel egyetemben alapította meg, majd a
többi önkormányzat csatlakozott hozzájuk, 1,5 millió forint tőkével szálltak be, Forró is
ugyanennyivel, majd az utólag csatlakozó tagönkormányzatok is természetesen
befizették az alapítói díjaikat. Ezzel létrejött a Kft-nek egy törzstőkéje, amely törzstőke
elegendő volt arra, hogy a működésük másfél évében a felmerülő költségeket, - amely
gyakorlatilag csak és kizárólag a bér és járulék költségeket jelenti és a rezsiköltségeket
– ezt fedezni tudják. Mindenki tudja sajnos, és ezt senki nem látta előre, a pályázatok
benyújtása megkezdődött tavaly kora tavasszal, és arról volt szó, hogy már június
tájékán elkezdik értékelni a pályázatok, és majd jönnek ki ezek eredményei. Sajnos
rendkívüli mértékben csúszik, a mostani információk szerint talán a hónap végére
jönnek ki a pályázatok eredményei. Ezáltal természetesen a Kft. nem tud árbevételt
produkálni az elvégzett munkája nyomán, hiszen a pályázatok úgy vannak
megszerkesztve, hogy nem tudnak az önkormányzatok milyen jogalapon fizetni a KBTF
Kft-nek hiába készítette el a pályázataikat. Ez egy bonyolult dolog, de ez a lényege.
Néhány héttel ezelőtt kereste meg a KBTF Kft. ügyvezetője azzal, hogy sajnos január
elején nem tudja a dolgozók fizetését kifizetni. Ez december végén volt, majd néhány
héttel később az összes résztvevő önkormányzat polgármestere meghívást kapott a Kft.
által szervezett összejövetelre, ahol ismertették ezt a problémát.
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Ezen az összejövetelen a 78 polgármester közül, - ahol kb. 70-en részt is vettek, egyhangúan megszavazták azt, hogy a következő időszakra, amíg nem kezd el a munka
ellenértéke a Kft-be visszaáramlani az önkormányzatok részéről, akkor az alapító
önkormányzatok finanszírozzák meg, nevezetesen 200 Ft/fő arányában, tehát minden
egyes település önkormányzata. Ez az előterjesztés konkrétan ezért van itt. A kiadása a
Kft-nek 1,4 millió forint/hó tudomása szerint. Arra a kérdésre, hogy hány pályázatot
nyújtott be, nem tudja megmondani, de töménytelen mennyiségű pályázatot készített
és nyújtott be. Az alapító okirat csak akkor módosult, amikor újabb tagok léptek be.
Tudomása szerint a támogatást minden tagönkormányzat befizette. Az összejövetel
után szólt az ügyvezető asszony, hogy volt olyan, aki egy összegben az egész évit
befizette., pedig ez nem volt kötelező.
A Pénzügyi Osztály vezetőjével úgy beszélték meg, hogy két összegben fogják átutalni a
Kft-nek a pénzt, úgy hogy havi fizetési nehézségeik ne keletkezzen a dolgozók felé.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő: Még mindig szkeptikus a Kft. működésével kapcsolatban, bár
annak idején az előterjesztést megszavazta, de előtte jelezte, hogy nem látja a hosszú
távú fenntarthatóságát a Kft-nek nemcsak azért, mert jelenleg nincsenek elbírált
pályázatok. Mint polgármester úr említette vidékfejlesztési pályázatokat adott be
zömében ez a Kft., meg talán az elmúlt másfél év 8 kiírása közül talán egynek, ha van
eredménye. A szervezeti és a szerkezeti átalakítások azt mutatják, hogy az
elkövetkezendő jó néhány hónapban szerinte nem is nagyon lesz másnak eredménye,
vagy csak szerencsés esetben. Ha belegondolnak abba, hogy a 78 tag befizetett 7,8
millió forintot, és még volt 3 millió forintos törzstőke az alapításkor, ez kb. másfél év
alatt elment. Már csak azért sem látja a fenntarthatóságot, mert ha pl. egymilliárd forint
értékű nyertes pályázatnál egy 2,5 %-os projektmenedzsment díjjal számolnak, amit a
vidékfejlesztési pályázatoknál el lehet számolni, akkor kb. 25 millió forintos árbevételről
beszélnek és nem azonnal, hanem a projekt lezárásáig, ami adott esetben elhúzódhat
egy, de akár két évig is. Ha pedig annyi projekt van, hogy még több lenne a bevétel,
akkor még több embert kellene felvenni, mert négy ember nem fogja tudni ezeket
lekezelni. Neki alapból az egész koncepcióval problémája van. Azért kérdezte, hogy
módosult-e az alapító okirat, mert az alapító okiratnak van egy 13.2 pontja, ami arról
szól, hogyan néz ki a projektek elindulását követően a cég működésének a
finanszírozása, és ez úgy néz ki, hogy az ügyvezető mellett munkavállalókat is alkalmaz
a cég, és ezen személyek fizetését elszámolja a projektmenedzsmenthez igénybe vett
szakértői szolgáltatás keretében valamennyi kapcsolódó költséggel, kiadással együtt. A
13.1. pont viszont azt mondja, hogy azon időpontig, amíg a projektek keretében nem
tud projektmenedzsment díjat számlázni a nonprofit Kft. a./pont: csak az ügyvezető lesz
a céghez bejelentve és munkavállalóként fizetésért foglalkoztatva, de ezzel
párhuzamosan a tevékenységhez szükséges létszám kiépítésén folyamatosan dolgozik,
illetve folyamatosan történik, - de nem sorolja tovább. Számára ez az alapító okiratban
lévő dolog abszolút ellent mond azzal, ami eddig történt. Segítsen neki valaki abban,
hogy tisztán lásson ebben az ügyben.
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Polgármester: A segítség csak az lehet, amit az előbb elmondott. Elmondja, hogy
kezdettől fogva teljesen mindegy, hogy az akkori testületi ülésen mit képviselt, egy pici
szkepticizmus benne is volt a dologgal kapcsolatban, most is van, hogy hogyan is lesz
finanszírozva hosszabb távon ez a Kft. Jelen pillanatban csupán két dolgot tud mondani,
az egyik, hogy bízik abban, hogy a közeljövőben jönnek a pályázati eredmények és nem
lesz működési problémája a Kft-nek. A másik pedig az, hogy még akkor is, ha teljes
mértékben nem akarta ez a képviselő-testület, és az ő hozzáállásának is egy bizonyos
része, 5 %-nyi része ellentmondott ennek a dolognak, és a többi része támogatta ezt a
dolgot, tehát még akkor is azt mondja, hogy per pillanat a Kft-vel kapcsolatban nem
tehetnek mást, csak úsznak az árral, ami elindult, és majd meglátják, hogy mit fog
hozni a jövő.
Egyet tud, azért a jövőre nézve, és nem konkrétan ezekkel a pályázatokkal foglalkozva,
hanem egyéb feladataik, amik adódni fognak a többi pályázat megvalósításából, azért
már most is látszanak olyan dolgok, lehet, hogy szerencsés lenne, ha lenne még egy
nonprofit Kft-jük a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-n kívül. Tehát azt sem látja
elképzelhetetlennek, hogy egy idő után, amit most még nem tud megmondani, hogy az
edelényi önkormányzat a tulajdonostársaktól, a többi önkormányzattól kivásárolja az
üzletrészét, hogy 100 %-os tulajdonossá váljanak ennek a Kft-nek, mert lehet, hogy
szükségük lesz rá. Nyilván ez a pénz fáj neki is, hogy most ki kell fizetni a Kft.
működéséhez, de nem hiszi, hogy most volna más lehetőségük, hogy tovább tudjanak
lépni ezen a problémán. Azt nyilván nem tehetik meg, ha 77 önkormányzat hozzájárult,
hogy Edelény ne járuljon hozzá egy ilyen közösségben.
Csabai Gyula képviselő: Az akkori előterjesztést és hozzászólásokat elolvasta, és
polgármester úr is elmondta, hogy volt egy bizonyos jogszabályi háttere ennek az
egésznek, illetve alpolgármester hozzászólása, hogy miért ne segítenének a kisebb
településeknek, akiknek nincs erre energiájuk, apparátusuk és esetleg nem tudnak ilyen
projekteket lebonyolítani, akár megírni, akár végigvinni. Viszont majdnem ugyanaz jön
elő, mint az orvosi ügyelet kapcsán, hogy megint ők, mint a nagyváros, aki a kistérség,
a járás vezető szerepét tölti be, vállalják fel a kistelepülések gondját és fizetnek, mint a
katonatiszt keményen, holott nekik megvan az apparátusuk arra, hogy elkészítsék a
saját pályázatokat. Egy korábbi előterjesztés kapcsán láthatják, hogy ezt az apparátust
még bővíteni szeretnék, hiszen ha azok a pályázatok, amiket benyújtottak, nyertesek
lesznek, vagy jórészt nyertes lesz, akkor bizony ahhoz, hogy ezeket végig tudják vinni,
szükség lesz munkavállalókra, illetve az ezzel kapcsolatos feladatot ellátó személyzetre.
Ennyi a véleménye, és a másik még mindig az, hogy jogilag az alapító okiratban lévő
dolgok ellentmondanak annak, ami itt az elmúlt időszakban történt, ezt lehet, hogy
valahogyan fel kellene oldani, vagy módosítani kellene. A maga részéről tartózkodni fog
a szavazásnál, sajnos nem látja hosszú távon működtethetőnek ezt a történetet, csak
azt látja, hogy ebbe folyamatosan tolják a pénzt.
Polgármester két dologra szeretne reagálni. Az egyik, hogy a KBTF Nonprofit Kft. az
edelényi önkormányzat részére nem készített pályázatot, nem vett részt pályázat
előkészítésében. Nekik profi pályázat-előkészítő városfejlesztési csoportjuk készítette elő
az összes pályázatot. Ezeknek a munkatársaknak itt is szeretné megköszönni azt a
hihetetlen munkát, amit végeztek az elmúlt időszak során, hogy sikeresen tudjanak
szerepelni. Ez az egyik.
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Ebből következik teljesen természetesen, hogy ők csak az elvégzett munka arányában
fognak fizetni a KBTF Kft-nek. Az imént emlegetett projekt-menedzseri sor, ami minden
pályázatban szerepel, természetesen Edelény Önkormányzatától a Kft. egy fillért nem
fog kapni, hiszen nem vettek részt a pályázataik előkészítésében. Ez egy egyszeri
megsegítés, hogy élje túl, tudjon működni. Egyébként pedig felvázolt egy jövőbeni
lehetséges megoldást a Kft. sorsával kapcsolatban, most felvázol egy másik lehetséges
megoldást a KBTF Kft. jövőbeni sorsával kapcsolatban, természetesen semmi nem tiltja
azt, hogy Edelény Város Önkormányzata kilépjen a KBTF Kft. tulajdonosi köréből. Tehát
erről is lehet beszélni, és vitákat lefolytatni a képviselő-testületen belül. Ha úgy kívánja
a képviselő-testület, szívesen készít olyan előterjesztést, amelyben van választási
lehetőség, és „csapják le” most a dolgot, vagy ússzanak tovább az árral, de félreértés
ne essék, nem ő szeretné eldönteni ennek az egésznek a sorsát. Ez most egy ilyen
helyzet, hogy valamit dönteniük kell.
Borza Bertalan képviselő: Amikor a nonprofit Kft-nek a létrehozásáról szó volt és
tárgyalták, ő abszolút támogatta, sőt kezdeményezője is volt polgármester úrnál, hogy
szerinte szükség lenne egy ilyenre pont a jogszabályi változások miatt, és szerette
volna, hogy előremenjenek a dolgoknak. Az élet egy kicsit mást hozott, hiszen nem
egészen így működnek a jogszabályok, hiszen lehet írni, pályázni, lehet ezt másképpen
is csinálni, és működik is. Nem véletlenül kérdezte azt, hogy milyen konkrét feladatot
végezett a Kft. nekik, - kiderült, hogy semmilyet. Most viszont azt látja, hogy az
ügyvezetés kényelmes szempontot választ, azt mondja a tulajdonosoknak, hogy
fizessenek ennyit, meg ennyit, mert ennyi a költségem. Nem látja ebből az
előterjesztésből, hogy milyen törekvések voltak, pl. amiről szó is volt, hogy
létszámcsökkentés, milyen lépések jöhettek volna szóba, miket tett maga a Kft., hogy
az árbevételt esetleg tudja még növelni. Ebből nem derül ki. Jobban örült volna annak
is, ha ez nem egy támogatás, hanem mondjuk egy tagi kölcsönként jelenik meg, mert
annak meglett volna a lehetősége, hogyha mégis forrásokhoz jut, akkor van
lehetőségük visszakapni. Ő szívesebben adná egyfajta kölcsönként.
Polgármester: Választási lehetőség elé állítja a képviselőtársait, és egy módosító
indítványt tesz fel szavazásra, és amennyiben elfogadja, akkor nyílván az az út, ha nem,
akkor az, ami az eredeti határozatban van. Módosító indítványa az, hogy az 1./ pont
egészüljön ki azzal, hogy visszatérítendő támogatást biztosít, és a visszafizetési határidő
2018. december 31. legyen.
A módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt szavazásra bocsátja a határozati javaslat
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 12 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
30/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató
Nonprofit Kft. részére működési támogatás átadásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési
Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési támogatás
átadásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató
Nonprofit Kft. részére - működési költségek fedezésére 9995 fő * 200 ft =1.999.000 forint visszatérítendő
támogatást biztosít a 2017. évi költségvetés terhére,
elszámolási kötelezettség mellett.
2. Képviselő-testület elrendeli az 1. pont szerinti összeg
2017. évi költségvetésbe történő tervezését, és
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
megkötésére.
Határidő: 2017. március 31.
támogatás visszafizetésére: 2018.december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: társulás, osztályok
17./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 34./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselőttestülete 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
Értesül: osztályok
18./ Napirendi pont tárgya:
Bizottságok 2017. évi munkatervének ismertetéséről
- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság elnökei ismertették
a bizottságok 2017. évi munkatervét, melyet a bizottságok jóváhagytak, valamennyi
munkaterv a képviselő-testület munkatervére épül.
18./ Napirendi pont tárgya:
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 35./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2017. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályairól és díjairól
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 19. § (1) bekezdés és
33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 biztosított véleményezési
jogkörében eljáró pénzügyi és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
E rendelet hatálya Edelény város közigazgatási területén házasságot kötő és
bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő személyekre, továbbá az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre terjed ki.
E rendelet alkalmazásában

2. §

a) hivatali helyiség: Edelény Közös Önkormányzati Hivatal Edelény, István király
útja 52. szám alatti épületének díszterme, valamint az Edelényi Művelődési
Központ Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Edelény, Borsodi út 9. alatti
épületének házasságkötő terme;
b) hivatali munkaidő: Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatában meghatározott Edelény Közös Önkormányzati Hivatal
munkarendje;
c) többletszolgáltatás: házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatlétesítése
hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl
történő lebonyolításához anyakönyvvezető biztosítása.
3. §
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(1) Az e rendeletben meghatározott díjat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
(továbbiakban: Hivatal) házipénztárába készpénzben kell befizetni.
(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló
döntés jogerőre emelkedésétől számított 3 napon belül a befizetett díjat a hivatal
házipénztárában átveheti.
2. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés,
vagy
bejegyzett
élettársi
kapcsolat
létesítés
engedélyezésének szabályai

4.§

(1)Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzése – a Munka
Törvénykönyvben meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali
munkaidőn kívül hétfőn, kedden és csütörtökön naponta 16:00 órától 19:00
óráig, szerdán 17:00 órától 19:00 óráig, pénteken 13:00 órától 19:00 óráig és
szombaton 10:00 órától 19:00 óráig terjedő időszakban tartható.
(2) A hivatali helyiségen kívüli vagy munkaidőn túl történő házasságkötést az 1.
melléklet, míg a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését a 2. melléklet szerinti
nyomtatványon kell kérelmezni a házasságkötésre, vagy a bejegyzett élettársi
kapcsolat bejegyzésére vonatkozó bejelentkezéskor.
(3) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés vagy a
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltósága, tekintélye nem csorbul
továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi okmányok megfelelő védelme
biztosított.
(4) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítéséhez az anyakönyvvezető nem zárt térben történő közreműködése
akkor engedélyezhető, ha a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő
anyakönyvvezetői közreműködést ellehetetlenítő körülmények bekövetkezése
esetén az esemény lebonyolítására alkalmas helyiség rendelkezésére áll.
(5) Hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túl történő házasságkötéshez,
vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséhez az anyakönyvvezető
közreműködése akkor engedélyezhető, ha az a korábban előjegyzésbe vett
házasságkötést, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését vagy az
anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.
(6) A házasságkötés, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként
15.000 Ft + Áfa összegű díjat kell fizetni.
(7) Házasságkötés, vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
munkaidőn túl történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 15.000 Ft +
Áfa díjat kell fizetni.
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3. Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, vagy bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítése esetén a közreműködő anyakönyvvezető
díjazása
5. §
(1) A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított házasságkötés vagy bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt – ha nem szabadidő
kiadását kéri - anyakönyvi eseményenként 8.000 Ft térítés illeti meg.
(2) A 4. § (6) és (7) bekezdés, valamint az 5. § (1) bekezdésében meghatározott
díjak megfizetése alól kizárólag valamelyik fél közeli halálával fenyegető
egészségügyi állapot miatt előzetes engedély alapján adható mentesség.
(3) Az (1) bekezdés szerinti díjazás havonta egy összegben kerül kifizetésre.
4. Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2017. február 20. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló 7/2011.(II.16.)
önkormányzati rendelete

Dr.Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. február
16. napján kihirdetésre került.
Edelény, 2017. február 16.

Dr.Vártás József
jegyző
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1. m elléklet a 4/ 2017.(I I .16.) önkorm ányzati rendelethez
illetékbélyeg helye
Kérelem
Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
helyiségen kívüli engedélyezését.
Név1:
…………………………………………………………………………………………………
Lakcím:
…………………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím:
…………………………………………………………………………………………………
Név2:
…………………………………………………………………………………………………
Lakcím:
…………………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím:
…………………………………………………………………………………………………
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Edelény,………………………………..………közterület neve ……….…házszám
A 15.000,- Ft + Áfa összegű díjat megfizettük.
Edelény, ………...év………………..hónap……nap
…………………………………….
aláírás

………………………………
aláírás

Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom.*
………………………………………
közreműködő anyakönyvvezető
*kívánt

részt aláhúzni
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2. m elléklet a 4/ 2017.(I I .16.) önkorm ányzati rendelethez
illetékbélyeg helye
Kérelem
Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének engedélyezéséhez
Alulírottak kérjük házasságkötés/bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali
helyiségen kívüli engedélyezését.
Név1:
…………………………………………………………………………………………………
Lakcím:
…………………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím:
…………………………………………………………………………………………………
Név2:
…………………………………………………………………………………………………
Lakcím:
…………………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím:
…………………………………………………………………………………………………
A 15.000,- Ft +Áfa összegű díjat megfizettük.
Edelény, …………..év………………..hónap……nap
…………………………………….
aláírás

………………………………
aláírás

Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidőt / az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem*
………………………………………
közreműködő anyakönyvvezető
*kívánt

részt aláhúzni
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18./ Napirendi pont tárgya:
A Miskolci Egyházmegye fenntartásában lévő intézmények fejlesztéséhez tulajdonosi
hozzájárulásról
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 a lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy a Miskolci Egyházmegye
ebben az évben rendkívül jelentős fejlesztéseket, beruházásokat tervez városunkban, a
gimnáziumot szeretnék bővíteni emeletráépítéssel. Hála Istennek egyre jobban működik
a gimnázium, egyre több az idejelentkező diák. A Szent Miklós Általános Iskolában egy
nagyon jelentős fejlesztést fognak megvalósítani, ennek a leglényegesebb eleme az „A”
épületnek a fűtéskorszerűsítése, ezen kívül az Oltalom Tagóvodában a konyhafelújítást
tervezik, ami nagyon jelentős, illetve magán az épületen is több beavatkozást
terveznek, ami szintén előreviszi a gyermekek minél jobb elhelyezését.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatát szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Miskolci Egyházmegye fenntartásában lévő intézmények
fejlesztéséhez tulajdonosi hozzájárulásról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
Miskolci Egyházmegye fenntartásában lévő intézmények fejlesztéséhez
tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
a
Miskolci
Egyházmegye
fenntartásában lévő Edelény, Miklós Gyula út 3. szám alatti Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola Oltalom Tagóvoda és az Edelény, Borsodi út 34 szám alatti
Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium
épületeinek
tervezett
fejlesztéséhez
szükséges
tulajdonosi
hozzájárulást megadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2.

Felhatalmazza a polgármestert tulajdonosi hozzájárulások és
igazolások előterjesztés mellékletét képező tartalommal történő
aláírására.

Határidő: 2017. február 22.
Felelős: polgármester
Értesül: Miskolci Egyházmegye, osztályok

18./ Napirendi pont tárgya:
Közművelődési megállapodások megkötéséről
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 a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közművelődési megállapodások megkötéséről
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselőt-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és meghozta az alábbi határozatot:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskolával (3780 Edelény, Borsodi út 36/b) kötendő
„Közművelődési megállapodás”-t a határozat 1. melléklete
szerint jóváhagyja.
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete az Esély
a Kiteljesedésre Alapítvánnyal (3780 Edelény, Borsodi út 36/b)
kötendő „Közművelődési megállapodás”-t a határozat 2.
melléklete szerint jóváhagyja.
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3. Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete a Bódvavölgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete (3780 Edelény, Borsodi út
26) kötendő „Közművelődési megállapodás”-t a határozat 3.
melléklete szerint jóváhagyja.
4. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselőt-testülete
felhatalmazza a polgármestert „Közművelődési megállapodás”ok aláírására.
5. Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete elrendeli a
„Közművelődési megállapodás”-ok helyben szokásos módon
való közzétételét.
Határidő: 1-3. azonnal, 4-5. 2017.02.28.
Felelős: polgármester
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1. melléklet a 33/2017. (II.16.) határozathoz

Közművelődési megállapodás
Amely létrejött egyrészről a(z) Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény,
István király útja 56.), másrészről a(z) Szent Miklós Görögkatolikus Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 36/b.,
melynek alapító/létesítő okiratában szerepel a kultúra és/vagy hagyományápolás),
között a mai napon és az alábbiak szerint:
1. Szerződő felek az Önkormányzat a Muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény 76. §ában meghatározott közművelődési faladatainak ellátására, ugyanezen
törvény 79. §-a, illetve az Önkormányzat 10/2016.(IV.21.) önkormányzati
rendelete, figyelembevételével közművelődési megállapodást kötnek.
2. Az elvégzendő közművelődési szolgáltatás és annak díja:
- Hagyományápoló, ismeretterjesztő, közművelődési témakörben szervezett
rendezvények lebonyolítása.
- Az együttműködő szervezet a szolgáltatás nyújtását ingyenesen vállalja.

3. Közművelődési tevékenységben érintettek köre:
- Az együttműködő szervezet tagjai, Edelény település lakosai, intézményei,
szervezetei.
4. Az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások:
- A rendezvényeken az érintettek díjmentesen vehetnek részt.

5. A közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségének minimális
időtartama és rendszeressége, közösségi szintér:
- A szolgáltatás időtartama a rendezvények teljes időtartamára, melyeknek
rendszeressége előre nem meghatározható.
- A szolgáltatás helyszíne: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b., valamint Edelény
város közösségi terei, intézményei
6. A megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei:
- A szükséges személyi feltételeket az együttműködő szervezet biztosítja, az
egyéb feltételek biztosításáról a szerződő felek előzetesen egyeztetnek.

7. Közművelődési
feladat
megvalósításában
közreműködő
megkívánt
szakképzettség:
- Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatás ellátásában közreműködő
személyektől elvárt végzettség: a Közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben foglaltak szerint.
8. Az együttműködésben együttműködő félként szereplő szervezet vállalja, hogy
a közművelődési megállapodás nyújtotta lehetőséggel élni kíván, melyet az
Önkormányzattal szoros együttműködésben valósít meg.
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Az együttműködők kijelentik, hogy az együttműködés során rendszeresen
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá
kijelentik, hogy a közművelődési programokban a legjobb tudásuknak
megfelelően közreműködnek.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást, a mai napon,
határozatlan időre kötik.
10. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosításával
kapcsolatosan nyilatkozataikat utólag is igazolható módon írásban teszik meg,
mely nyilatkozat érvényességi feltétele.
11. A
-

közművelődési megállapodás megszűnik:
Írásbeli közös megállapodással.
A tevékenység végzésére való jogosultság elvesztésével.
Az Önkormányzat írásbeli kezdeményezésére, a nála fennálló érdekmúlás,
érdekvesztés esetén egyoldalúan, 6 hónap felmondási idővel. A felmondási
idő, kezdeményezés kézhezvétele napján kezdődik.
- Az együttműködő szervezet írásbeli kezdeményezésére, a nála fennálló
érdekmúlás, érdekvesztés esetén egyoldalúan, 6 hónap felmondási idővel.
A felmondási idő, kezdeményezés kézhezvétele napján kezdődik.

Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre nézve, a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás
után aláírták.
Kelt: ………………………………….., 2017. …………. hónap ……… nap

…………………..…………………….
Együttműködő szervezet képviselője

……………………………………
Önkormányzat képviselője
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2. melléklet a 33/2017. (II.16.) határozathoz

Közművelődési megállapodás
Amely létrejött egyrészről a(z) Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény,
István király útja 56.), másrészről a(z) Esély a Kiteljesedésre Alapítvány (3780
Edelény, Borsodi út 36/b., melynek alapító/létesítő okiratában szerepel a kultúra
és/vagy hagyományápolás), között a mai napon és az alábbiak szerint:
1. Szerződő felek az Önkormányzat a Muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény 76. §ában meghatározott közművelődési faladatainak ellátására, ugyanezen
törvény 79. §-a, illetve az Önkormányzat 10/2016.(IV.21.) önkormányzati
rendelete, figyelembevételével közművelődési megállapodást kötnek.
2. Az elvégzendő közművelődési szolgáltatás és annak díja:
- Hagyományápoló, ismeretterjesztő, közművelődési témakörben szervezett
rendezvények lebonyolítása.
- Az együttműködő szervezet a szolgáltatás nyújtását ingyenesen vállalja.

3. Közművelődési tevékenységben érintettek köre:
- Az együttműködő szervezet tagjai, Edelény település lakosai, intézményei,
szervezetei.
4. Az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások:
- A rendezvényeken az érintettek díjmentesen vehetnek részt.

5. A közművelődési szolgáltatás igénybevételi lehetőségének minimális
időtartama és rendszeressége, közösségi szintér:
- A szolgáltatás időtartama a rendezvények teljes időtartamára, melyeknek
rendszeressége előre nem meghatározható.
- A szolgáltatás helyszíne: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b., valamint Edelény
város közösségi terei, intézményei
6. A megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei:
- A szükséges személyi feltételeket az együttműködő szervezet biztosítja, az
egyéb feltételek biztosításáról a szerződő felek előzetesen egyeztetnek.

7. Közművelődési
feladat
megvalósításában
közreműködő
megkívánt
szakképzettség:
- Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatás ellátásában közreműködő
személyektől elvárt végzettség: a Közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben foglaltak szerint.
8. Az együttműködésben együttműködő félként szereplő szervezet vállalja, hogy
a közművelődési megállapodás nyújtotta lehetőséggel élni kíván, melyet az
Önkormányzattal szoros együttműködésben valósít meg.
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Az együttműködők kijelentik, hogy az együttműködés során rendszeresen
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá
kijelentik, hogy a közművelődési programokban a legjobb tudásuknak
megfelelően közreműködnek.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást, a mai napon,
határozatlan időre kötik.
10. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosításával
kapcsolatosan nyilatkozataikat utólag is igazolható módon írásban teszik meg,
mely nyilatkozat érvényességi feltétele.
11. A
-

közművelődési megállapodás megszűnik:
Írásbeli közös megállapodással.
A tevékenység végzésére való jogosultság elvesztésével.
Az Önkormányzat írásbeli kezdeményezésére, a nála fennálló érdekmúlás,
érdekvesztés esetén egyoldalúan, 6 hónap felmondási idővel. A felmondási
idő, kezdeményezés kézhezvétele napján kezdődik.
- Az együttműködő szervezet írásbeli kezdeményezésére, a nála fennálló
érdekmúlás, érdekvesztés esetén egyoldalúan, 6 hónap felmondási idővel.
A felmondási idő, kezdeményezés kézhezvétele napján kezdődik.

Ezen megállapodásban nem szabályozott kérdésekre nézve, a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás
után aláírták.
Kelt: ………………………………….., 2017. …………. hónap ……… nap

……………………………………….
Együttműködő szervezet képviselője

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

163

3. melléklet a 33/2017. (II.16.) határozathoz

Közművelődési megállapodás
Amely létrejött egyrészről: Edelény Város Önkormányzat (székhely: Edelény,
István király út 52. 3780) képviseletében Molnár Oszkár polgármester
(továbbiakban Önkormányzat)
Másrészről: Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete (székhely: Edelény, Borsodi
út 26. 3780; levelezési cím: Edelény, Bányász út 2. 3780) képviseletében: Dánielné
Tóth Beáta egyesület elnöke (továbbiakban együttműködő szervezet), melynek
alapító/létesítő okiratában szerepel a kultúra és/vagy hagyományápolás) között a mai
napon és az alábbiak szerint:
1. Szerződő felek az Önkormányzat a Muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló1997. évi CXL. törvény 76. §ában meghatározott közművelődési faladatainak ellátására, ugyanezen
törvény 79. §-a, illetve az Önkormányzat 10/2016 (IV.21.) önkormányzati
rendelete, figyelembevételével közművelődési megállapodást kötnek.
2. Az elvégzendő közművelődési szolgáltatás és annak díja:
- Hagyományápoló, ismeretterjesztő, közművelődési témakörben szervezett
rendezvények lebonyolítása.
- Az 1997. évi CXL. törvény „76§ (1)
c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra
értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az
ünnepek kultúrájának gondozása,
f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának
segítése,
g) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
h) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása,
- Az együttműködő szervezet a szolgáltatás nyújtását ingyenesen vállalja.
3. Közművelődési tevékenységben érintettek köre:
- Az együttműködő szervezet tagjai, Edelény település lakosai, intézményei,
szervezetei.
4. Az ingyenesen vagy térítési díjért igénybe vehető szolgáltatások:
- A rendezvényeken az érintettek díjmentesen vehetnek részt.

5. A megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei:
- A szükséges személyi feltételeket az együttműködő szervezet.
6. Közművelődési
szakképzettség:

feladat

megvalósításában

közreműködő

megkívánt
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-

Szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatás ellátásában közreműködő
személyektől elvárt végzettség: a Közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvényben foglaltak szerint.

7. Az együttműködők kijelentik, hogy az együttműködés során rendszeresen
információt cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá
kijelentik, hogy a közművelődési programokban a legjobb tudásuknak
megfelelően közreműködnek.
8. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen megállapodást, a mai napon,
határozatlan időre kötik.
9. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosításával
kapcsolatosan nyilatkozataikat utólag is igazolható módon írásban teszik meg,
mely nyilatkozat érvényességi feltétele.
10. A közművelődési megállapodás megszűnik:
- Írásbeli közös megállapodással.
- A tevékenység végzésére való jogosultság elvesztésével.

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás
után aláírták.
Kelt: ………………………………….., 2017. …………. hónap ……… nap

……………………………………….
Együttműködő szervezet képviselője

……………………………………….
Edelény Város Önkormányzata
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18./ Napirendi pont tárgya:
Elvi állásfoglalás mező- és erdőgazdasági földek és művelés alól kivett ingatlanok
értékesítése tárgyában
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 a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
34/2017.(II.16.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Elvi állásfoglalás mező- és erdőgazdasági földek és
művelés alól kivett ingatlanok értékesítése tárgyában

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az „Elvi állásfoglalás mező- és erdőgazdasági földek és művelés alól
kivett ingatlanok értékesítése tárgyában” című előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja
azon szándékát, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő mező- és
erdőgazdasági földeket, valamint a külterületi és zártkerti művelés
alól kivett ingatlanokat csak indokolt esetben (pl. amennyiben az
településrendezési, településfejlesztési, gazdaságfejlesztési célt,
vagy foglalkoztatás bővítést szolgál) kívánja értékesíteni, ezért a
vásárlási szándéknyilatkozatokat érdemi tárgyalásra a fenti
esetekben kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok
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Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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