EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2017. április 20-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos
feladatellátásról
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat
működéséről
3. Edelény Város önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
6. Edelény Város Önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó sportfejlesztési
koncepciójának elfogadásáról
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat
benyújtásáról
8. Az Edelény belterület 1556 hrsz-ú, Borsodi út 145. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
9. Az Edelény belterület 713/8 hrsz-ú, Dankó Pista utcai építési telek
értékesítéséről
10. Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást utcai építési telek értékesítéséről
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11. Az Edelény belterület 1549 hrsz-ú, Váralja út 4. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról
12. Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó
használati szerződés felbontásáról és a Pro Lecsó program folytatásáról
13. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról
14. KEHOP-2.2.2 Pályázati konstrukció kapcsán megvalósítható rekonstrukciós
munkák sorrendjében történő döntés
15. Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról.
Zárt ülés:
1./ Borsodi Általános Iskola magasabb vezetői munkakörének betöltésére beadott
pályázatok véleményezéséről

E d e l é n y, 2017. április 20.
Dr.Vártás József
jegyző

2

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 20-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
képviselők
Igazoltan távol: Virág Tamás képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
65./ számú előterjesztésnél: Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. képviseletében
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 11 fő
jelen van.
Napirend előtt az orvosi ügyelet kérdéskörében tájékoztatta a képviselő-testületet és a
lakosságot. Majdnem mindenki számára köztudott, hogy az eddigi szolgáltató, a BódvaMed Kft. április 30. 24:00 órával felmondta az ügyeleti szerződést, és ettől az időponttól
nem szolgáltat tovább. Nekik azt volt a feladatuk, hogy új alapokon, új ügyeletet
tudjanak indítani. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása az, aki az ügyeletet eddig is
működtette és ezután is működtetni fogja. Ennek szerves része Edelény városa. Az
elmúlt hetekben több megbeszélésen és tárgyaláson vettek részt, kétszer hívta össze az
ellátási terület háziorvosait, illetve egyszer a háziorvosokat és a kisegítő személyzetet, az
ápolónőket, gépkocsivezetőket, plusz ezt megelőzően az edelényi vállalkozók jelentős
részét. Az eddigi ügyelet működési helye néhány év óta nem önkormányzati tulajdon,
tehát az SZTK épületét az egészségügy államosításával magát az ingatlant is
államosították. Azt gondolja, hogy mindenki számára sokkal megnyugtatóbb megoldás
lesz az, ha új helyen indul az új ügyelet, az István király úton a fogorvosi, gyermekorvosi
rendelő épületében, a volt fizikoterápia helyén. A Népegészségügyi Intézet és az
önkormányzat közösen tartott helyszíni egyeztetést, mely során a szakhatóság
megállapította, hogy lényegesen ideálisabb hely az ügyelet működésére, mint az eddigi
volt, és minden előírásnak megfelel az új helye. Nagyon apró átalakítást kellett csak
eszközölniük, ami menetközben meg is történt, egy ajtót kellett nyitni két helyiség
között, illetve egy kézmosó csapot kellett beépíteni, és a nyitásig, május 1-ig egy
tisztító festést kell elvégezni.
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Hála a vállalkozóknak, hogy május 1-jén indulhat az ügyelet, akiket azért hívott össze
korábban, hogy támogassák az új ügyelet beindítását, mivel nekik kell az
alapfelszereléseket, a bútorzatot biztosítani. Ezúton szeretné megköszönni minden
vállalkozónak, aki hozzájárult ahhoz, hogy erre lehetőségük nyílt, 4 millió forint jött
össze a vállalkozók részéről, ami nagyon elismerésre méltó, és ezért kalapot lehet
emelni mindenki előtt, aki ebben segített. Ez gyakorlatilag fedezi az orvosi műszerek, a
bútorzat, és az induló gyógyszerkészlet költségét. Meghívásos pályázaton a ACU-CARE
Medical KFT. nyerte el az orvosi ügyelet működtetését, az ügyvezetője Dr.Bárány Miklós,
aki az edelényi kórházban dolgozik belgyógyászként, ő fogja szervezni az ügyeletet. Az
Állami
Népegészségügyi
Intézettel
folyamatosan
egyeztettek,
a
Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelővel (volt OEP) is a finanszírozásról, és szakmai kérdésről.
Jelen pillanatban ott tartanak, hogy a jogi része, hivatalos része gördülékenyen fog
működni, a működési engedélyt meg fogja kapni az Állami Népegészségügyi Intézettől,
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő megköti a szerződést az ACU-CARE Medical
KFT-vel az orvosi ügyelet működtetésére, a Kft. pedig szerződést köt a közreműködő
orvosokkal, szakápolókkal, gépkocsivezetőkkel. El kell mondani, hogy azon az
egyeztetésen, amelyen az orvosok, szakápolók és gépkocsivezetők is itt voltak, egy
rendkívül jó kedélyű beszélgetés volt, gyakorlatilag a kisegítő személyzet szívéről leesett
egy hatalmas kő azzal, hogy ebben a rendszerben fog működni az orvosi ügyelet.
Teljesen természetes, és fel sem merült soha senkiben, hogy személycserékre kerüljön
sor, ez abszolút értelmetlen lenne, hiszen ők évek óta ott dolgoznak, ismerik az ügyeleti
ellátásnak minden csínját-bínját. Az egyik orvos jegyezte meg, - mert keringtek
különböző hírek, pletykák ezalatt a néhány hét alatt - hogy abban az esetben, ha egy
egri székhelyű egészségügyi szolgáltató Kft. fogja megszerezni az ügyelet működtetését,
akkor már most kijelentik, hogy nem hajlandók ügyelni. Ebben a felállásban igen, de ha
ne adj’Istven az következik be, egyszerűen nem hajlandóak ügyeletet vállalni, mert
hallomásból, barátaikon keresztül ismerik hogyan működik az a rendszer. Az ellátási
terület háziorvosai – Szendrőlád, Hangács, Boldva, Borsodszirák – előtt is kalapot kell
emelni, mert néhány kivételtől eltekintve vállalják az ügyeletben való munkát. Annyit
tudni kell, hogy sem ők, sem a Népegészségügyi Intézet nem tud kötelezni orvost arra,
hogy ügyeletben részt vegyen, elméletileg igen, gyakorlatilag lehetetlen kötelezni orvost
arra, hogy ügyeljen. Úgy gondolja, hogy ez volt a legnagyobb kérdés ebben az egész
változásban, hogy ki fog ügyelni. Azt is el kell mondani, hogy az ellátási területen van
olyan orvos, aki maga is buzgólkodott ez ügyben, és amikor elmondta, hogy ez fog
történni, akkor kijelentette, hogy vegyék tudomásul, hogy akkor ő nem fog ügyelni. Ez
az ő dolga. Azt gondolja, hogy megnyugtatóan az itteni orvosok, illetve Miskolcról
néhány orvossal kiegészítve folyamatos lesz az ügyeleti ellátás. Szólt arról, hogy az
ellátási terület minden egyes háztartásába a következő héten írásos formában el fog
jutni minden információ, ami erre vonatkozik, tehát az új telephely címe, elérhetősége,
új telefonszámok, és minden olyan információ, ami szükséges a lakosság részére.
Szükségesnek tartotta még elmondani, hogy a ACU-CARE Medical KFT-vel a szerződés
2017. december 31-ig érvényes, mert ez a szolgáltatás meghaladja az uniós értékhatárt,
ezért uniós nyílt közbeszerzési eljárást kell indítani a végleges szolgáltatóra
vonatkozóan. Ennek az időtartama elég hosszadalmas, előkészítés alatt van a
közbeszerzési eljárás, és a következő hetekben közzé is fogják tenni a végleges
szolgáltatót, akivel már végleges, határozatlan idejű szerződést tudnak kötni majd az
ellátásra, azt majd ki tudják választani a közbeszerzési eljárás alapján.
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Ezek után a májusi rendes ülés módosulásáról szólt. Javasolja a 2017. május 18.
napjára tervezett rendes ülés időpontjának 2017. május 25-re történő módosítását.
Ennek indoka, hogy a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolójának
összeállítása, valamint az önkormányzat 2016. évi zárszámadásának Magyar
Államkincstár általi ellenőrzése, és jelentésének kiállítása, mely feltétele a zárszámadási
rendelet megalkotásának. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a
alapján „A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére
tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi
önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”
Ezen jelentését a Magyar Államkincstár várhatóan május második felében készíti el.
A májusi 18-ai ülés időpontjának május 25-re történő módosítását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a május 18-ai ülés május 25-re történő módosítását – 11 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta.
A továbbiakban szólt a munkatervtől való eltérésről. 2017. évi munkatervben szereplő
„Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról” című, „A
2016. évi pénzmaradvány felhasználásáról” című, és az „Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi belső ellenőrzési jelentésének” elfogadásáról szóló előterjesztések
tárgyalására a 2017. május 25-én megtartandó rendes ülésen kerülne sor, a Magyar
Államkincstár jelentésének kiadása után. A belső ellenőrzésről szóló éves beszámolót a
zárszámadási rendelettel egyidejűleg kell a képviselő-testület elé terjeszteni, az éves
beszámoló tárgyalására is a május 25-ei ülésen kerülne sor.
Ezt követően az alábbiakban ismertette az ülés napirendi pontjait:
1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos
feladatellátásról
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat
működéséről
3. Edelény Város önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
6. Edelény Város Önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó sportfejlesztési
koncepciójának elfogadásáról
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7. Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
alapító okiratának módosításáról
8. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat
benyújtásáról
9. Az Edelény belterület 1556 hrsz-ú, Borsodi út 145. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
10. Az Edelény belterület 713/8 hrsz-ú, Dankó Pista utcai építési telek
értékesítéséről
11. Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást utcai építési telek értékesítéséről
12. Az Edelény belterület 1549 hrsz-ú, Váralja út 4. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról
13. Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó
használati szerződés felbontásáról és a Pro Lecsó program folytatásáról
Zárt ülés:
1./ Borsodi Általános Iskola magasabb vezetői munkakörének betöltésére beadott
pályázatok véleményezéséről
Javasolja az ülés napirendjéről levenni a 71./ sorszám alatt szereplő „Edelényi
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító okiratának
módosításáról” szóló előterjesztést. A levételt azzal indokolta, hogy az alapító okirat
módosítására pályázati előkészítés miatt lett volna szükség, de az előkészítés során a
pályázat tartalma módosul, ezért a módosítás okafogyottá vált.
Az előterjesztés levételét szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az „Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely alapító okiratának módosításáról” szóló 71./ sorszámú előterjesztés
napirendről történő levételét - 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármesteri indítvány alapján napirendre vételi javaslata, hogy az alábbi három
előterjesztés kerüljön felvételre:
- 79./ sorszám alatt: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
Ügyrendjének jóváhagyásáról
- 80./ sorszám alatt: KEHOP-2.2.2 Pályázati konstrukció kapcsán megvalósítható
rekonstrukciós munkák sorrendjében történő döntésről,
- 81./sorszám alatt: a Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról.
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A három előterjesztés napirendre történő felvételének elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a napirendre történő felvételt - 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 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 módosításokkal együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak
elfogadását.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – a módosításokkal együtt – 11 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta
az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos
feladatellátásról
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat
működéséről
3. Edelény Város önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
4. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének
szabályairól és díjairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról
5. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
6. Edelény Város Önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó sportfejlesztési
koncepciójának elfogadásáról
7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat
benyújtásáról
8. Az Edelény belterület 1556 hrsz-ú, Borsodi út 145. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
9. Az Edelény belterület 713/8 hrsz-ú, Dankó Pista utcai építési telek
értékesítéséről
10. Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást utcai építési telek értékesítéséről
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11. Az Edelény belterület 1549 hrsz-ú, Váralja út 4. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról
12. Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó
használati szerződés felbontásáról és a Pro Lecsó program folytatásáról
13. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének
jóváhagyásáról
14. KEHOP-2.2.2 Pályázati konstrukció kapcsán megvalósítható rekonstrukciós
munkák sorrendjében történő döntés
15. Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról.
Zárt ülés:
1./ Borsodi Általános Iskola magasabb vezetői munkakörének betöltésére beadott
pályázatok véleményezéséről
Polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület elsőként a zárt ülés anyagát
tárgyalja meg.
Polgármester zárt ülést rendel el.
A zárt ülés követően a képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a városban végzett temetkezési
feladatellátásról
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. ügyvezetője

szolgáltatással

kapcsolatos

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 65./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy a temetkezési szolgáltatásban apró-cseprő dolgok
mindig voltak, vannak és lesznek, de alapvetően elégedett a Kerékgyártó és Társa Kft.
szolgáltatásával, köszöni ezt a hozzáállást, a továbbiakban is ilyen odaadó szolgáltatást
kér a Kft-től.
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Ezek után – mivel krédés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló a városban végzett temetkezési
szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete
megtárgyalta
a
városban
végzett
temetkezési
szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról szóló
beszámolót és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete a
Kerékgyártó és Társa Kft. Edelény városban végzett
temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
szóló beszámolóját a határozat mellékleteként
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Értesül: üzemeltető, osztályok
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Melléklet az
58/2017.(IV.20.)határozathoz
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12
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2./Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat
működéséről
Előadó: jegyző
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 66./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a kvetkező
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
megtárgyalta a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) – az 1997. évi
XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján - a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót
a határozat mellékleteként elfogadja.
2. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.
Határidő: azonnal, illetve 2017. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Kormányhivatal, osztályok
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Melléklet az 60/2017.(IV.20.) határozathoz

BESZÁMOLÓ
A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
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A gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997.
(IX.10.) Kormányrendelet szerint a helyi önkormányzat a gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít az alábbi tartalmi elemekkel:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves
korosztály adataira
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
biztosítása:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
száma, kérelmezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások
száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy
természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben
részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások bemutatása
- gyermekjóléti
szolgáltatás
biztosításának
módja,
működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma,
gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben
lévő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek
szüleinek
gondozása,
jelzőrendszer
tagjaival
való
együttműködés tapasztalatai)
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti
gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az
ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen
végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzősének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai
alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a
problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi
prevenciós elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben
a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a
fiatalkorú
bűnelkövetők
számának
az
általuk
elkövetett
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti
együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások vesznek
részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős
programok, drogprevenció stb.)
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A gyermekvédelmi támogatások felépítése:
1. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b. a gyermektartásdíj megelőlegezése,
c. az otthonteremtési támogatás,
2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti
alapellátások:
a. a gyermekjóléti szolgáltatás,
b. a gyermekek napközbeni ellátása,
c. a gyermekek átmeneti gondozása.
3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi
szakellátások:
a. az otthont nyújtó ellátás,
b. az utógondozói ellátás,
c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági
intézkedések:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
a védelembe vétel,
a családba fogadás,
az ideiglenes hatályú elhelyezés,
a nevelésbe vétel,
a nevelési felügyelet elrendelése,
az utógondozás elrendelése,
az utógondozói ellátás elrendelése,
a megelőző pártfogás elrendelése.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére,
b) természetbeni támogatásra,(éves szinten, két ízben 5.800,- Ft/gyermek)
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő
vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy a kormányablaknál is
előterjesztheti.
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A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket
gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,(2016. évben

39.900-Ft
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte
be.

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2016. évben 37.050-Ft) az
a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során

az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, külön–külön számítva az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2016. évben 570.000Ft),együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
(2016. évben 1.995.000-Ft)

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén
fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt
fogyasztásra kész étel, ruházat,valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában.(2016. évben 5.800- Ft/gyermek)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések
2016. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
száma tárgyév december 31-én
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem
elutasítása
Megszüntetés

Gyermekek száma
712
24
0

Pénzbeli ellátás:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult után a gyermek
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságokban, balett
művészeti
életjáradékban,
átmeneti
bányászjáradékban,
megváltozott
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan
ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik
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A pénzbeli ellátásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerinti illetékes települési
önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg.
A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 22 százaléka (2016. évben 6.270,-Ft).
A települési önkormányzat jegyzője annak a családbafogadó gyámként kirendelt
hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az
augusztus
hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege
mellett -,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a
november hónapra
járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot folyósít.
Pénzbeli ellátással kapcsolatos intézkedések
2016. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma
Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek száma
Megszüntetés

Számbeli adatok
6
9
0

Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet:
A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:
- a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége
alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség;
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
- az elégtelen lakáskörülmények;
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt
számára nyújtott utógondozói ellátás.
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények
közül egy fennáll:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a
gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő,
illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai
végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a
gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti
aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres
szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző
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16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a
munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság
ellenőrzi)
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során
felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek- (elégtelen
lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesztési stratégia,
illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható. )
Halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermek:
az
a
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti
három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság;
elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
elbírálásával egyidejűleg kérelemre-külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
Edelény város területén 2016. évben 419 gyermek esetében került megállapításra a
halmozottan hátrányos helyzet, illetve 140 gyermek hátrányos helyzetű.
Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli
támogatás:
A segélyezési rendszer beleértve a gyermekkorúak és a fiatal felnőttek támogatását
is korábbi szabályozáshoz képest átalakult, „települési támogatás” címszó alatt. A
települési támogatás, mint átfogó kategória, egyes támogatási formáiban a felnőtt
korúak, más formában pedig a gyermek és fiatal felnőtt korúak támogatását
biztosítja.
Elsősorban azokat a gyermekeket és fiatal felnőttek támogatását kívánta segíteni a
rendelet, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe. Az értékelési
időszakban 167 gyermek részesült támogatásban, ebből 20 tankönyvtámogatás volt,
1 fő külön óradíj részbeni átvállalására kapott támogatást, 6 fő étkezési
támogatásban részesült, míg 140 gimnazista, aki Edelényi székhelyű oktatási
intézményben tanul és mind ő, mind pedig a törvényes képviselő állandó lakhellyel
Edelény Városban rendelkezik és életvitelszerűen Edelény Városban lakik, 10
hónapon át havi 8.000 Ft szociális ösztöndíjban részesült.
Gyermekétkeztetés
A gyermekétkeztetés biztosítása teljes mértékben az iskolák feladata. 2016. január 1.
napjától a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény szabályozása alapján a települési önkormányzatok kötelezően ellátandó
feladatként biztosítják a szünidei gyermekétkeztetést, melynek keretében a szülő
kérelmére a települési önkormányzatnak napi egyszer meleg ételt kell biztosítani
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valamennyi a tanév rendjéről szóló évente meghatározott EMMI rendeletben
meghatározott iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak
megfelelő zárva tartási időtartamára eső munkanapokon a hátrányos helyzetű és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek ( 5 hónapos kortól -18 éves korig) részére ideértve azokat a
gyermekeket is,akik nem rendelkeznek intézményi – bölcsődei, óvodai vagy iskolai
tanulói jogviszonnyal.
Ennek megfelelően 2016. évben a tavaszi szünetben 3, a nyári szünetben 43, az őszi
szünetben 3, a téli szünetben 7 napon át biztosítottuk a napi egyszeri meleg
étkezést.
Étkezésben résztvevők száma
Tavaszi
Nyári
Őszi
Bölcsőde
43
Óvoda
15
Iskola
290
268
246
Gimnázium
101
114
Összesen
290
384
403
Átvett adagok szerint figyelembe vehető létszám
Tavaszi
Nyári
Őszi
Bölcsőde
43
Óvoda
2
Iskola
264
256
246
Gimnázium
94
114
Összesen
264
352
403

Téli
26
119
230
109
484
Téli
22
99
203
87
411

A nyári étkezésben részesülőket minden esetben értesítettük, természetesen a
törvényes hozzátartozó erre vonatkozó igényének bejelentése után. Ha az
étkezésben résztvevők számát és az átvett adagok mennyiségét összevetjük, kitűnik,
hogy átlagosan a tavaszi szünetben 26, a nyári szünetben 32, a téli szünetben 73 fő
naponta nem vette át a lefőzött ételt. Összességében tehát 131 fő nem élt a
lehetőséggel, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat 1.120.050 Ft összeget fizetett
vissza, illetőleg az erre vonatkozó összeget nem igényelhette meg.
A fenti tapasztalatok alapján javaslattal éltünk Dr. Hegedűs Zsuzsanna
miniszterelnöki főtanácsadó, akinek javasoltuk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan
lehetővé kellene tenni, hogy a napi egyszeri meleg étkezést felmelegíthető konzerves
formában történjen, hiszen ez meggátolná a pazarlást az át nem vett előre lefőzött
ételek kárba veszését, ugyanakkor nem igényelne származékos költségeket, így a
teljes támogatást (570 FT) lehetne a tényleges étel biztosítására fordítani.
Dr.Hegedűs Zsuzsanna miniszterelnöki főtanácsadó írásban arról tájékoztatta a
Hivatalt, hogy a javaslattal teljes mértékben egyetért és azt továbbította Czibere
Károly Államtitkár Úrhoz.
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Nem tartozik ugyan szorosan a gyermekétkeztetéshez, de Főtanácsadó Asszony mind
a „Minden gyermek lakjon jól” alapítvány kuratóriumának elnöke a 0-3 év közötti
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 2016.
évben élelmiszer egységcsomagot biztosított (rizs, liszt. tej, müzli, üdítő) ami az
érintettek részére kiosztásra került 12 hónapon át, minden hónapban.
Törvényességi vizsgálatok:
Az értékelési időszakban törvényességi vizsgálat lefolytatására nem került sor.
Demográfiai mutatók:
A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Edelény Városban 2016.
december 31-re vonatkozóan
Korosztályok
Férfi
Nő
Lakosok száma
összesen
0-18 év
983
873
1856
19-23 év
293
302
595
24-35 év
853
818
1661
36-50 év
1142
993
2135
51-60 év
706
739
1445
61 felett
896
1353
2249
Összesen:
4873
5078
9951

Edelény, 2017. április 13.
Dr. Vártás József
jegyző
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3./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 67./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2017.(IV.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 17/2014.(XII.17.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f)
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 48.§-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) A bizottságok nem képviselő tagjait az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti, nem nyilvános
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli.”
2.§ A Rendelet 1. melléklet 2.30 pontjában szereplő „Nyilvántartja és ellenőrzi a
képviselők vagyonnyilatkozatát.” szövegrész helyébe a „Nyilvántartja és

ellenőrzi a képviselők, és nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatát.”
szöveg lép.
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3.§ 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.
április 20. napján.

Dr. Vártás József

jegyző

4./ Napirendi pont tárgya:
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 68./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megakotta következő rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
10/2017.(IV.20.) önkormányzati rendelete
A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 4/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az anyakönyvi eljárásról
szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban 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
következőket rendeli el:
1.§ A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és
díjairól szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet)
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat bejegyzése – a
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 rendelet 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.
3. § Ez a rendelet 2017. április 24. napján 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 Edelény
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. április 20.
napján kihirdetésre került.
Edelény, 2017. április 20.
Dr. Vártás József
jegyző
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5./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Szociális Szolgáltató
megállapításáról
Előadó: polgármester

Központ

által

alkalmazandó

nyersanyagnorma

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 69./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó
nyersanyagnorma megállapításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta
az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó
nyersanyagnorma megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozza:
1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Szociális Szolgáltató Központnál (székhely: 3783 Edelény, Árpád
út 29.) alkalmazandó nyersanyagnormát az alábbiak szerint
állapítja meg 2017. május 1. napjától:
Megnevezés
Diétás étrend

Reggeli
120 Ft +
ÁFA

Tízórai
55 Ft+ ÁFA

Ebéd
260 Ft+
ÁFA

Megnevezés
Idősek
Otthona
(normál)
Szociális
étkezés

Reggeli
120
Ft+ÁFA

Tízórai
55 Ft+ ÁFA

Ebéd

-

-

Klub étkezés

-

-

260 Ft+ÁFA
254 Ft+ÁFA
254 Ft+ÁFA

Uzsonna
55 Ft + ÁFA

Vacsora
134 Ft +
ÁFA

Összesen
624 Ft +ÁFA

Uzsonna

Vacsora

Összesen

55 Ft + ÁFA

134
Ft+ÁFA

624 Ft +ÁFA

-

-

-

-

254 Ft +ÁFA
254 Ft +ÁFA
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Megnevezés
Alkalmazotti
étkezés
Összesen

Reggeli
120 Ft + ÁFA =
Bruttó
152 Ft
152 Ft

Megnevezés

Reggeli

Vendég étkezés

-

Rezsi költség
Rezsi ÁFA
Összesen

-

Ebéd

Vacsora

260 Ft + ÁFA =
Bruttó 330 Ft

134 Ft + ÁFA =
Bruttó 170 Ft

330 Ft

170 Ft

Összesen
514 Ft
+ ÁFA =Bruttó
653 Ft
653 Ft

Vacsora

Mindösszesen

Ebéd
260 Ft + ÁFA =
Bruttó 330 Ft
89,30 Ft
24,11 Ft
443,43 Ft

-

Bruttó 443 Ft
443 Ft

2) Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testületének
2016.
április
21.
napján
magtartott
ülésén
hozott
55/2016.(IV.21.) határozata 2017. április 30. napjával érvényét
veszti.
Határidő: 2017. április 30., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: társult önkormányzatok, intézmény, osztályok
6./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat
koncepciójának elfogadásáról
Előadó: polgármester

2017-2020.

évekre

vonatkozó

sportfejlesztési

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 70./ sorszám alatt.)
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó
sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény Város Önkormányzat 2017-2020. évekre vonatkozó
sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról szóló előterjesztést és
az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 55.§ (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva - a 2017-2020. közötti
időszakra vonatkozó sportfejlesztési koncepciót a határozat
mellékleteként elfogadja.
2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény
Város Önkormányzata 2013-2017. közötti időszakra vonatkozó
sportfejlesztési koncepciója 2017. április 20. napjával érvényét
veszti.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: intézmények, egyesületek, osztályok
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Melléklet a 62/2017.(IV.20.) határozathoz

„A sport az nemcsak testnevelés, hanem a
léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb
nevelőeszköze”
/Dr. Szent-Györgyi Albert/

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

2017-2020.

29

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék............................................................................................... 30
I. A sportfejlesztési koncepció szabályozási keretei ......................................... 31
II. A koncepció célja ........................................................................................ 32
III. A testnevelés és sport általános helyzetének áttekintése .......................... 33
1. Társadalmi, jogi összefüggések ............................................................... 33
2. Gazdasági, társadalmi környezet.............................................................. 34
IV. A sporttevékenység jelenlegi struktúrája ................................................... 34
1. Intézményi testnevelés ............................................................................ 34
A.) Óvoda és Bölcsőde .............................................................................. 34
B.) Iskola .................................................................................................. 35
C.) Pedagógiai Szakszolgálati Intézet ....................................................... 35
2. Egyesületi sport, versenysport ................................................................. 35
3. Lakossági szabadidősport és tömegsport ................................................. 36
V. A sport finanszírozásának jelenlegi helyzete ............................................... 36
VI. A jelenlegi létesítménytulajdonlás, fenntartási és működési tevékenység . 37
VII. Fejlesztési tervek ...................................................................................... 37
1. Intézményi ............................................................................................... 37
2. Versenysport, utánpótlás-nevelés ............................................................ 38
3. Rekreációs és lakossági szabadidősport ................................................... 38
4. Sportcsarnok építése ................................................................................ 39
5. Nemzetközi kapcsolatok ........................................................................... 40
VIII. A sport finanszírozásának alapelvei ......................................................... 40
IX. Összegzés ................................................................................................... 40

30

I. A sportfejlesztési koncepció szabályozási keretei
Az Európai Sport Charta 1. cikkében megfogalmazottak értelmében a sport az
emberi fejlődés fontos tényezője, ezért támogatása és fejlesztése érdekében a
kormányoknak minden szükséges intézkedést meg kell tenniük annak érdekében,
hogy e charta előírásait a Sport Etikai Kódexében lefektetett elvekkel összhangban
alkalmazzák a következők szerint:
a) Minden egyén számára lehetővé kell tenni a sportolást,
b) valamennyi fiatal számára lehetőséget kell biztosítani a testnevelési
oktatásban való részvételre, és arra, hogy az alapvető sportképességekre szert
tehessen
c) mindenki számára biztosítani kell biztonságos és egészséges környezetben a
sportolási és rekreációs lehetőséget.
d) Együttműködésben a megfelelő sportszervezetekkel, amennyiben kívánja és
rendelkezik az ahhoz szükséges képességekkel, mindenki számára biztosítani
kell a lehetőséget sportteljesítményének javításához, egyéni teljesítménye
maximum szintjének eléréséhez, és/vagy a társadalmi elismerés kivívásához.
e) Védeni és fejleszteni kell a sport erkölcsi és etikai alapjait, a
sporttevékenységekben résztvevők emberi méltóságát és biztonságát,
megvédve a sportot és a sportolókat minden politikai, kereskedelmi, pénzügyi
manipulációtól, megalázó és méltóságot sértő gyakorlattól, a doppingszerek
használatától, valamint a szexuális jellegű visszaélésektől, különösen, ami a
gyermekek, a fiatalok és a nők zaklatását illeti.
Magyarország Alaptörvénye XX. cikkében rendelkezik a sporthoz való
állampolgári jogról: „(1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.”
Az Országgyűlés a 65/2007 (VI.27.) országgyűlési határozatával elfogadott
„Sport XXI. Nemzeti Sportstratégia 2007-2020” programjában a helyi
önkormányzatok feladatai közé sorolja:
 a sportlétesítmények működtetését
 a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását, az esélyegyenlőség
kialakítását
 a szabadidősport szervezését
 a sport pénzügyi, tárgyi, személyi feltételrendszerének biztosítását
 hazai és nemzetközi sportesemények rendezésének támogatását
 figyelmet kell fordítani az iskolai és iskolán kívüli sportra
 versenysport fejlesztésénél figyelembe kell venni a helyi tradíciókat, értékeket
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§-a rögzíti a helyi önkormányzatok
sporttal kapcsolatos kötelezettségeit:

„(1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési
koncepciójára:
a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról,
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b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,
c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket,
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység
gyakorlásának feltételeit.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a
köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az
önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó
diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan ellátásához szükséges
feltételeket.
(3) A megyei és a fővárosi önkormányzat az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl
sportszervezési feladatai körében:
a) segíti a területén tevékenykedő sportszövetségek működésének alapvető
feltételeit,
b) közreműködik a sportszakemberek képzésében és továbbképzésében,
c) segíti a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakítását, illetve az
e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolítását,
d) adottságainak megfelelően részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban,
e)
f) közreműködik a sport népszerűsítésében, a mozgásgazdag életmóddal
kapcsolatos sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében,
g) közreműködik a sportorvosi tevékenység feltételeinek biztosításában.
(4) A megyei jogú városi önkormányzat illetékességi területén - adottságainak
megfelelően - ellátja a (3) bekezdésben meghatározott feladatokat.
(5) A helyi önkormányzatok - figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a
sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más,
a sport állami támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásokban
részesülnek.
(6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi
önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak
megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket,
valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.”
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§
(1) bekezdésének 15. pontja a helyben biztosítható közfeladatok körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok, helyi közügyek között nevesíti a sportot.

II. A koncepció célja
Az európai értékrend szerint az állam legfontosabb célja az, hogy állampolgárai
életminőségét, egészségi állapotát javítsa. Napjainkban a sportnak pedagógiai,
gazdasági, társadalmi és egészségügyi szempontból egyaránt kiemelt szerepe van. A
mindenkori kormányzatnak, a gazdaság szereplőinek, irányítóinak, résztvevőinek nem
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szabad kihasználatlanul hagyni a sportban rejlő lehetőségeket. Ennek megfelelően a
koncepció legfontosabb célkitűzése az, hogy a sport a természeti környezetben
történő egyik időtöltés eszközeként mindenki számára pihenés, örömforrás, hasznos
elfoglaltság legyen. A sportolás különösen a felnövekvő nemzedékek, a gyermekek,
fiatalok életében tölthet be meghatározó szerepet. Hiszen az a gyermek, aki
rendszeresen sportol, jobb fizikális, egészségügyi állapotba kerül, jobban teljesít az
iskolában, távol marad a káros szenvedélyektől, kiegyensúlyozottabbá válik,
tudatosabban éli az életét.
A Magyarországon végbement társadalmi-politikai változások kapcsán alapvetően
új helyzet alakult ki a testnevelés és sport területén is. E szakterület megköveteli,
hogy hosszú távú célok alapján, a szükséges cselekvési keretek megfogalmazásával,
a feltételek biztosításával teljesülhessen az önkormányzati- és a sporttörvényben
rögzített kötelező feladatellátás. Ennek egyik formája a sport hosszú távú fejlesztési
céljainak megfelelő helyi sportfejlesztési koncepció meghatározása és megvalósítása,
aminek alapvető feladata az, hogy az elért eredményekre, hagyományokra alapozva
elvi iránymutatást adjon az elkövetkező évekre összhangban az európai és nemzeti
értékrendekkel.
A cél az, hogy Edelényben minél többen, minél többet sportoljanak. A sport az
egészségmegőrzés és egészségfejlesztés leghatékonyabb formája, örömforrás,
társadalmilag fontos értékek hordozója (akaraterő, versenyszellem másokra való
odafigyelés, fair play, felelősség magunk és mások iránt, közösségi szellem).
A helyi önkormányzatnak rendeletben kell megállapítani a helyi adottságoknak
megfelelően a sporttevékenységgel kapcsolatos részletes feladatokat és
kötelezettségeket, valamint költségvetésből a sportra fordítandó összeget.
A sport területén viszonylag pontosan körvonalazható az érintett sportszervezetek,
létesítmények, intézmények, valamint használók köre, a feladat és erőforrásmegosztás lehetősége, az érdekeltség szintje és a tulajdonviszonyok helyzete.
Edelény huszadik századi történetében mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt a sport.
A század első évtizedeiben kialakult az a szervezeti forma, amely megfelelő keretet
biztosított mind a kedvtelésből folytatott, mind a versenyszerű sportoláshoz. Ennek
csúcspontja az 1980-as évekre tehető, amikorra a város sportélete országosan
elismertté vált. A 90-es években végbement társadalmi-gazdasági változások
országosan - így helyben is - alapjaiban rengették meg a sporttársadalmat. Az
erőfeszítések ellenére a szervezeti keretek bizonytalanná váltak, a sportélet válságba
került. Ez igaz akkor is, amikor néhány elhivatott ember munkájának köszönhetően
ebben az időszakban is továbbra is él a sport Edelényben.

III. A testnevelés és sport általános helyzetének áttekintése
1. Társadalmi, jogi összefüggések
„A sport mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység a magyar és az
egyetemes kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a
szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja.
A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség
formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez.”
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A sporttörvény elfogadásáig az önkormányzat gyakorlatilag saját belátása szerint
foglalkozhatott a sport feltételrendszerének, a város sportjának fejlesztésével,
támogatásával és befolyásolásával.
Edelény város a jogszabályokban meghatározott feladatait az intézményi
sportlétesítményi és sportszervezeti hálózatának segítésével és a sporttámogatási
rendszerének működtetésével látta el.

2. Gazdasági, társadalmi környezet
Magyarországon a megszűnő bázisvállalati rendszer, a csökkenő állami részarány a
sportszervezeti bevételekben, a szigorodó gazdasági környezet gazdasági
kényszerként hatott a társadalomra.
Edelényben is egyértelművé vált, hogy az átalakuló gazdaság, bizonytalan
gazdálkodói szféra, a kialakulóban lévő piacgazdasági viszonyok, a csak lassan
gyarapodó társadalom jelenleg nem tudja biztosítani a sporttevékenységek szinten
tartását. Az anyagi körülmények romlása a családok többségét is olyan helyzetbe
hozta, hogy nem tudta fölvállalni a gyermekek és fiatalok mozgásigényének anyagi
terheit. Ebben a helyzetben az önkormányzatok kötelező feladatként kapták a
települési sportfeladatok koordinálásának és finanszírozásának kötelezettségét.
Az elmúlt időszak testületi döntései, jogszabályi változások, a jelentős sportsikerek
vagy kudarcok, az ebből adódó új feladatok megjelenése szükségessé tették a
sportlétesítmények, sportintézmények szerkezetének, feltételeinek, feladatainak
áttekintését, több esetben a módosítását is.

IV. A sporttevékenység jelenlegi struktúrája
1. Intézményi testnevelés
A.) Óvoda és Bölcsőde
Kiemelt feladatként kell tekinteni a mozgásfejlesztést, mely két területen valósul
meg:
a.) szabad játék: a gyerekek spontán természetes mozgása
b.) a kötelező testnevelési foglalkozások és a gyógytorna
Az egészséges, bölcsődébe, óvodába kerülő kisgyermek szeret mozogni. A feladat az,
hogy megőrizzük – ha kell, felkeltsük – ezt a mozgáskedvet. A mozgáshoz,
testneveléshez szükséges lehetőségek biztosítottak a városban működő óvodákban.
Az óvodáknak tágas, nagy kiterjedésű játszóudvarok állnak rendelkezésre. Az
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde mindhárom telephelye tornaszobával, a Miskolci
Egyházmegye fenntartásában működő Oltalom Tagóvoda és a Nyitott Ajtó Baptista
Gyülekezet óvodája tornateremmel rendelkezik. A mozgáshoz szükséges eszközök
rendelkezésre állnak.
A sporteszközök vásárlásának anyagi fedezetét, az eszközök további bővítését,
folyamatos cseréjét a fenntartók által, továbbá alapítványi támogatásokkal, pályázati
és szülői támogatásokkal biztosítják.
A három bölcsődei csoport részére biztosított játszóudvar területe kissé szűkös.
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B.) Iskola
Az iskola szempontjából a szaktárgyi feladatok, célkitűzések és előírások teljesítését a
tanulócsoportok száma, az osztályok létszáma, a tanárok felkészültsége, a
létesítményellátottság, valamint a pénzügyi keret határozza meg.
Városunkban egy állami és kettő egyházi fenntartású általános iskola, valamint egy
egyházi fenntartású középiskola működik. Az egyházi és az állami fenntartású
intézmények önkormányzati tulajdonú ingatlanban működnek. Ezen intézményekben
sport területén a tanterv által előírt kötelező testnevelés órák, továbbá az
intézmények által megállapított és beindított sportszakkörök biztosítják a megfelelő
mozgást a városunkban tanuló diákok részére. A különböző sportágakban legkiválóbb
tanulók a diákolimpia különböző versenyein bizonyíthatják képességeiket.
A tanulók számára a megfelelő mozgást és versengést az általános iskolákban és a
középiskolában is tornaterem biztosítja. Felszereltségük jó. A meglévő tornatermek
zsúfoltak. Méretére tekintve a jövőt illetően bővítésre szorulna a Borsodi Általános
Iskola tornaterme.
A városban legalább egy sportcsarnokra lenne szükség, amelynek játékterülete
szabványos, kézilabda és kosárlabda mérkőzések lejátszására, és nézők
befogadására alkalmas tribünrésszel rendelkezne. Iskoláink nagy része megfelelő
sportpályákkal, illetve testnevelés órák levezetésére alkalmas szabad térrel
rendelkezik.
Edelényben az alsó és középfokú oktatási-nevelési intézmények testnevelő tanári
ellátottsága majdnem 100%-os, ami biztosítéka a magas színvonalú munkának.
A Városi Sport- és Szabadidő Központ mellet, a Miskolci Egyházmegye által
fenntartott általános iskola közvetlen szomszédságában állami beruházásként egy
tanuszoda építése van folyamatban, amely várhatóan 2017. szeptemberétől
megkezdheti működését.
C.) Pedagógiai Szakszolgálati Intézet
Az Intézetben (melynek 2013. január 1. napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ fenntartója) 1999-től működik gyógy-testnevelés. Edelényben és környékén
– sajnos az országos átlaghoz igazodva – katasztrofális a gyerekek egészségi
állapota. A gyermekek egészségmegőrzésében óriási szerepet kapnak a képzett
szakemberek vezetésével az óvodákban folyó preventív gyógy-testnevelési
foglalkozások. A városban heti rendszerességgel több, mint 100 fő vesz részt ezeken
az órákon, itt Edelényben. A gyógytestnevelés orvosi felügyelettel, orvosi beutalókkal
történik. Jelentőségük a szülők visszajelzései alapján is pozitív. Kár, hogy a gyógytestnevelést megfelelő gyógy-úszással nem lehet kombinálni.

2. Egyesületi sport, versenysport
A versenysport feladata, a sportszervezetek sportolóinak a továbbfejlődésének,
versenyeztetésének biztosítása, a tehetséggondozás fontos feladatának ellátása és
szórakozási lehetőség biztosítása a városban élőknek.
A minél jobb feltételek megteremtésével elérhető, hogy a város sportolói
felkészültebben és eredményesebben tudják Edelény hírnevét öregbíteni a különböző
versenyeken, bajnokságokon, rendezvényeken. Az elért eredmények a példa erejével
ösztönzőleg hatnak a felnövekvő nemzedék sportba való bekapcsolódására.
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Az élsport az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésére, személyiségformálására, valamint a
testi-lelki jólétére pozitív hatást gyakorol.
Városunkban lakóknak jelenleg az Edelényi FC, az Edelényi Városi Sportegyesület,
Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete, JUDOJO Edelény SE, Shotokan
Karate Közhasznú Önvédelmi Sportegyesület keretein belül, illetve közreműködésével
van sportolási lehetősége egyéni és csapatsportágban, szellemi-, labda- technikai - és
küzdősportokban.

3. Lakossági szabadidősport és tömegsport
E tevékenységi forma társadalmi szintű feladatai közül kiemelkedik:
- a foglalkozási ártalmak ellensúlyozása
- az egészségmegóvás
- a szabadidő hasznos eltöltése
- a szórakozás
- mozgásigény kielégítése.
A testedző és sporttevékenység természetesen csak akkor hatékony eszköz, ha
kedvező élettani folyamatokat vált ki, ennek viszont alapfeltétele a heti több
alkalommal végzett, rendszeres, intenzív testmozgás.
A szabadidő és tömegsport versenyek anyagi oldalát az Önkormányzat a költségvetés
lehetőségeinek figyelembe vételével biztosítja.

V. A sport finanszírozásának jelenlegi helyzete
A magyarországi sportfinanszírozási rendszer struktúrája jelenleg még eltér az
Európai Unióban sikerrel alkalmazott modellektől. A közösségi sportfinanszírozás
nálunk is az állami és önkormányzati forrásokra épül, ugyanakkor a sportgazdaság
szerepe és hozzájárulása jelentősen elmarad a szomszédos országok mintájától is. A
jelenlegi finanszírozási modellben a még gyenge mecenatúra rendszere mellett a
szponzorálás különböző variációi egyre nagyobb mértéket öltenek, de még mindig
nem nyújtanak elegendően erős finanszírozási támaszt a versenysportoknak,
látványsportoknak. A munkahelyi sport rendszerének rendszerváltozást követő
összeomlásával nem szerveződött újjá, néhány modern szerveződéstől eltekintve a
munkahelyhez kötődő sporttevékenység. Sajnálatos módon a munkaadók csak
nagyon ritkán és áttételesen vállalnak fel sporttámogatási funkciókat dolgozóik
körében. A háztartások szerepe a sportfinanszírozásban az ismert gazdaságitársadalmi körülményekre való tekintettel még nem elég jelentős.
Kiemelendő, hogy a finanszírozás legfontosabb, döntő eleme helyi szinten még
mindig az önkormányzati támogatás. Az önkormányzati szerepvállalás
kiszámíthatósága elengedhetetlen feltétele a sportfeladatok hosszabb távú
tervezhetőségének. A sport gyakorlati színtereivel (egyesületek, oktatási
intézmények, sportiskolák) az önkormányzatok állnak a legközvetlenebb
kapcsolatban. Az önkormányzatok szerepe a sport pénzügyi, tárgyi, személyi
feltételrendszerének biztosításában - különösen a kistelepüléseken - meghatározó. Az
önkormányzatok a központi sportigazgatás stratégiai partnerei.
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VI. A jelenlegi létesítménytulajdonlás, fenntartási és működési
tevékenység
Edelény Város közigazgatási területén található sportcélú létesítmények
önkormányzati tulajdonúak. A Városi Sport- és Szabadidőközpont működési
jellemzője, hogy elsősorban sportegyesületi és iskolai igényeket szolgál ki, illetve
jelentős a szabadidős – elsősorban kocogás - céllal használók száma. Fenntartását
teljes egészében önkormányzati forrásból biztosítja a város.
Az intézményekben lévő tornatermek és sportpályák elsősorban intézményi
feladatokat látnak el, de jelentős a szabadidő és versenysport céllal használók száma
is (jóga, fitness, labdarúgás, karate, tánc, judo, kosárlabda, kézilabda).
A szabadtéri létesítmények kihasználtsága a tavaszi, nyári kora őszi időszakban
magasabb, a tornatermeké pedig inkább a téli időszakban.

VII. Fejlesztési tervek
1. Intézményi
Az óvodai, iskolai testnevelés fejlesztésénél állami források igénybevétele
nélkülözhetetlen, hiszen kapcsolódik az alapellátáshoz.
Az óvodák, iskolák a lehetőségeiket felhasználva pedagógiai programjaik
kialakításakor biztosítsanak elsőbbséget az egészséges életmódra nevelés, ezen belül
a mindennapos testnevelés megvalósításának és diáksport fejlesztésének.
Óvoda, Bölcsőde:
 Új sportszoba kialakítása az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde II. épületében
 Sportudvar kialakítása az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde egresi feladatellátási helyén
 Különböző borítású sportudvarok kialakítása az óvodákban
 Bölcsődében sportszoba, speciális játszóudvar kialakítása területbővítéssel
Iskola:
 Labdajátékokra és atlétikára alkalmas sportudvar kialakítása a Borsodi
Általános Iskolában
 Olyan sportlétesítmények kialakítása, amelyek segítségével a mindennapi
testnevelési órák lebonyolítása minél színesebb formában megvalósítható (pl.:
a Lovarda kialakítása)
Szakmai fejlesztési javaslatok:
 Kívánatos, hogy az általános iskola alsó tagozatában egyre több legyen a
testnevelés
szakkollégiumot
végzett
pedagógus,
vagy
tantárgy
csoportosítással testnevelő tanár tanítsa a testnevelést.
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2. Versenysport, utánpótlás-nevelés
Egyesületek szervezik.
Kívánatos, hogy a gazdasági élet szereplői szponzori tevékenységükkel részt
vállaljanak, vagy növeljék részvételüket a különböző szinten versenyképes sportágak
forrásainak hosszabb távon történő biztosításához.
Az Önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a város sportegyesületeit.
Szükséges a fellelhető Európai Uniós és Hazai források felkutatása és kihasználása
pályázatok formájában, amelyek túlnyomó részben vissza nem térítendő forráshoz
juttathatják az egyesületeket, akik felhívhatják a város lakosságának a figyelmét az
elérhető tömeg- és versenysportolási lehetőségre és minél szélesebb tömegeket
vonzhatnak be a rendszeres testmozgásba.
A minél jobb feltételek megteremtésével elérhető, hogy a város sportolói
felkészültebben és eredményesebben tudják Edelény hírnevét öregbíteni a különböző
versenyeken, bajnokságokon, rendezvényeken. Az elért eredmények a példa erejével
ösztönzőleg hatnak a felnövekvő nemzedék sportba való bekapcsolódására. Az
élsport az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésére, személyiségformálására, valamint a
testi-lelki jólétére pozitív hatást gyakorol.
Fejlesztési tervek:
 Városi Sport- és Szabadidőközpontban
- Sportház építése, amely a sportközpont használói számára öltözési
lehetőséget biztosít, emellett helyet biztosít egyéb sportágak és csoportos,
szervezett sportolási igények kielégítésére (zumba, jóga, stb)
- Kondicionáló terem kialakítása
- Meglévő sportlétesítmények fejlesztése, bővítése
- Játszó- és sportpark kialakítása extrém sportok (gördeszka, bmx) űzésének
lehetőségével
- A salak borítású pálya átalakítása rekortán borítású pályává
 Programsorozat összeállítása
 Egy versenyek és egyéb rendezvények rendezésére alkalmas, lelátóval
rendelkező multifunkcionális sportcsarnok építése tervezett a színvonalas
sportesemények megrendezéséhez.
 További női csapatsportág beindítása, fenntartására, aminek feltételeit
folyamatosan indokolt megteremteni.
 Lőtér építése

3. Rekreációs és lakossági szabadidősport
Alapja az önkéntesség és az önszerveződés.
Kitüntetett figyelemmel kell támogatni a különböző klubok és önszerveződések
rendezvényeit.
Az e terület iránt érdeklődő szervezeteknek ki kell használniuk az évenként
meghirdetett pályázati lehetőségeket. A szabadidősport, rekreációs sport célja a
népesség aktív sport iránti beállítódásának kialakítása. Ennek érdekében szükséges a
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mozgásgazdag életmód szemléletének és igényének elterjesztése. Szintén szükséges
a sportolási terek (multifunkcionális szabadidőközpontok, szabadidőparkok)
fejlesztése, a lehetőségek javítása. A szemléletváltás során célszerű a relatív alacsony
költséggel nagy tömegeket megmozgató, egyszerűen űzhető tevékenységeket
nagyobb mértékben kiaknázni, például a sport, a turizmus és a természetvédelem
határterületén elhelyezkedő rekreációs célú sporttevékenységeket (természetjárás gyalogtúrázás, kerékpáros túrázás, sítúrázás, vízi túrázás, futás), természetesen
tiszteletben tartva a környezet- és természetvédelem érdekeit. A szabadidősport és a
rekreáció minél szélesebb körű elfogadtatásával ugyancsak a célok között szerepel a
munkaképes korú népesség létszámának növelése, a foglalkoztatottság bővülése, a
rendszeres szociális járadékban részesülők számának csökkenése.
Fejlesztési tervek:
A tömegsport minél szélesebb körű terjesztése érdekében a szükséges a lakosság
minden korcsoportját megszólítani. Célunk megvalósítása érdekében Edelény egyes
városrészeiben lokális fejlesztések megvalósítása tervezett:
- Játszóterek felújítása és bővítése a legkisebbek mozgásra ösztönzése
érdekében
- Ehhez kapcsolódó zöldterület fejlesztések a rekreációs tevékenységek
megvalósítására
- Streetwork out parkok kialakítása, ahol a fiatalok és az idősek egyaránt
találhatnak lehetőséget a mozgásra
- Labdajátékok űzésére alkalmas pályák kialakítása a meglévő zöldfelületek,
funkció nélkül álló, elhanyagolt területek felhasználásával és fejlesztésével

4. Sportcsarnok építése
A különböző sportlétesítmények működését, fenntartását az önkormányzat biztosítja.
Azonban óriási igényként jelentkezik a szakemberek, a versenyzők, sportolók és a
lakosság részéről egy új, szabványos méretű, sportesemények színvonalas
lebonyolítására alkalmas sportcsarnok megépítésére. A meglévő sportcsarnok
hozzájárulna az intézményekben, egyesületekben folyó munka színvonalának,
eredményességének emelkedéséhez, ami elősegítené azt, hogy egyre több fiatal
kapjon kedvet a sportolásra, majd a későbbiekben a versenyzéshez. Hozzájárulna a
szabadidősport fejlődéséhez is. Több eseményt lehetne megrendezni, nagyobb
létszámmal, s az évszakok sem korlátoznák a megrendezhető szabadidősportesemények számát. A sportcsarnok lelátója lehetővé tenné az érdeklődők,
családtagok, barátok részvételét is, akik később kedvet kapva bekapcsolódhatnának
a város szabadidősportjának vérkeringésébe. A jelenlegi viszonyok mindezt nem
teszik lehetővé.
Félő az is, hogy Edelény elveszti vezető, meghatározó szerepét a környék sportjában,
ezáltal is növelve az itt élők hátrányos helyzetét.
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5. Nemzetközi kapcsolatok
A város partnervárosi kapcsolatait fel kell használni arra, hogy Edelény iskolái és
sportszakosztályai lehetőséget kapjanak a rendszeres bemutatkozásra, illetve a
különböző nemzetközi rendezvények elindítására.

VIII. A sport finanszírozásának alapelvei
Edelény Város Önkormányzatának sportról szóló 12/2005.(II.28.) önkormányzati
rendelete alapján.

IX. Összegzés
Edelény Város Önkormányzata a testnevelést és a sportot az emberi kultúra alkotó
elemének tekinti.
Az önkormányzat folyamatosan keresi a lehetőséget a városi sportélet színvonalasabb
működésének finanszírozásához. A stabil, kiszámítható, középtávú önkormányzati
támogatás érdekében gondoskodik annak értékállóságáról.
A város földrajzi helyzetéből adódóan fölvállalja a térség sportéletének
koordinációját, az utánpótlás nevelés során feltárt tehetségek versenyeztetési
lehetőségének biztosítását.
Edelény, 2017. április 20.

Molnár Oszkár
polgármester

Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Edelény Város Önkormányzat
2017-2020. évekre vonatkozó sportfejlesztési koncepcióját” a 62/2017.(IV.20.)
határozattal elfogadta.
Edelény, 2017. április 20.
Dr. Vártás József
jegyző
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7./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat
benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 72./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
támogatását célzó pályázat benyújtásáról

fejlesztések

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő döntést
hozza:
1.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterek által
közösen hirdetett - a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban:
költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok
szerinti - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra.
2.) A pályázat tárgyát a Tóth Á. – Ifjúság utakat összekötő belterületi

út, gyalogoshíd burkolat-felújításában határozza meg (hrsz.: 1093,
1131, 1237, 1129).

3.) Képviselő-testület

nyertes pályázat esetén jóváhagyja az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósítását
célzó pályázat teljes körű megvalósítását.
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4.) A

pályázat teljes költségvetését maximum bruttó
17.630.000,- Ft összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás
alapján a támogatás intenzitása 85%.

5.) Képviselőtestület a pályázathoz szükséges maximum bruttó

2.644.500,- Ft önerőt a 2017. évi költségevetés fejlesztési
céltartalék terhére biztosítja.
6.) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal

kapcsolatos dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására,
és nyertes pályázat esetében a beruházás megvalósítására.
Határidő: 2017. május 02., illetve a hiánypótlási határidő lejárta
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
8./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1556 hrsz-ú, Borsodi út 145. szám alatti ingatlant érintő
elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 73./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 1556 hrsz-ú, Borsodi út 145. szám
alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos
nyilatkozattételről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belterület 1556hrsz-ú, Borsodi út 145. szám alatti
ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
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1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
kinyilvánítja, hogy a Szabados János István 3/6, valamint
Szabados Jánosné 3/6arányú tulajdonát képező, Edelény
belterület 1556 helyrajzi számú, természetben Edelény, Borsodi
út 145. szám alatt található, „lakóház, udvar” megnevezésű
ingatlan Nemzeti Eszközkezelő Zrt. részére történő 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
9./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 713/8 hrsz-ú, Dankó Pista utcai építési telek értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 74./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja, egyben bejelenti személyes érintettségét.
Az építési telket szeretnék megvásárolni, ahol a Családi Otthonteremtési Kedvezmény
igénybevételével családiházat kívánnak építeni.
Felkéri Loj Balázs alpolgármester urat, hogy napirend levezetését vegye át.
Loj Balázs alpolgármester az ülés vezetését átveszi. Felkéri a bizottságokat az
előterjesztéssel kapcsolatos véleményük ismertetésére.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 713/8hrsz-ú, Dankó Pista útiépítési
telekértékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belterület 713/8 hrsz-ú, Dankó Pista úti építési telek
értékesítésérőlszóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 713/8
hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 3.110.236,-Ft
+ áfa, azaz bruttó 3.950.000,-Ft vételáron értékesíti
Molnár Oszkár és Molnárné Kristóf Adrienn (3754 Szalonna,
Ibolya út 50. szám alatti lakosok) részére.
2. A Képviselő-testület a vételár megfizetésére részletfizetési
lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:
1.részlet: 2.000.000,-Ft, fizetési határidő: 2017. április 30.
2.részlet: 1.950.000,-Ft, fizetési határidő: 2017. szeptember 30.
3. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlan vevők
részére történő birtokbaadása a vételár első részletének
megfizetését követően megtörténhessen.
4. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a vevők
tulajdonjoga a vételár első részletének megfizetését követően
bejegyzésre kerülhessen a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert az
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
alpolgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok
Polgármester az ülés további vezetését visszaveszi.
10./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást utcai építési telek értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 75./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - - mivel kérdés, vélelmény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást utcai építési telek
értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást utcai építési telek
értékesítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
önkormányzat tulajdonában lévő, Edelény belterület 226
hrsz-ú, természetben Edelény, Pást út 23. szám alatti,
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 826.772,-Ft + áfa,
azaz bruttó 1.050.000,-Ft vételáron értékesíti a
CanonusWork Kft. (székhelye: 3752 Szendrő, Kossuth út 34.,
adószáma: 24075363-2-05, képviseli: Horváth János ügyvezető)
részére.

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok
11./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1549 hrsz-ú, Váralja út 4. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 76./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester - mivel kérdés, vélelmény nem volt – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
67/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 1549 hrsz-ú,Váralja út 4. szám
alatti ingatlan megvásárlásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belterület 1549 hrsz-ú, Váralja út 4. szám alatti ingatlan
megvásárlásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2017.
évi költségvetés fejlesztési céltartaléka terhére - 400.000,-Ft
vételárért megvásárolja a Fidrus Mária (3780 Edelény,
Szentpéteri út 35. 1/2. szám alatti lakos) és özv. Gajdos Jánosné
(3780 Edelény, Csalogány út 43. szám alatti lakos) tulajdonát
képező, Edelény belterület 1549 hrsz-ú, természetben
Edelény, Váralja út 4. szám alatti, 455 m2 területű, „lakóház,
udvar” megnevezésű ingatlant.
2. Az adásvételi szerződés aláírására kizárólag a hagyatéki eljárás
lefolytatása után, az örökösök tulajdonjogának a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését követően kerülhet
sor.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Határozatról értesülnek: ügyfelek, osztályok
12./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó használati
szerződés felbontásáról és a Pro Lecsó program folytatásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 77./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy ezt a programot tavaly
indította a Közéleti Roma Nők Egyesülete Finkén a Bem József és a Gábor Áron utcák
elején található ingatlanon. Ez egy rendkívül sikeres program volt, elmondta akkor is,
hogy minden elismerése azoknak, akik ezt megszervezték, lebonyolították és egész
évben véghezvitték. Gyakorlatilag egy körbekerített ingatlanon zöldségtermesztés folyt,
alapvetően cigány származású közfoglalkoztatottak bevonásával, ami egy sikeres
program volt. Ebben az évben ugyanúgy elindult a program, de sajnálatos módon a
Közéleti Roma Nők Egyesülete bejelentette megszűnését. Mivel megszűnik az egyesület,
nem viheti tovább a programot, ezért a Munkaügyi Központtal is egyeztetve úgy
döntöttek, hogy az önkormányzat fogja folytatni ezt a programot, és sajnos egy hónap
szünetet kell tartani a papírmunkák miatt. Azt is el kell mondani, hogy ebben az ügyben
megkereste a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is néhány nappal ezelőtt, aki
azt kérte, hogy mivel ők képzést szeretnének indítani, ezért ezt a területet adják oda
nekik gyakorlati területnek. Ez elől határozottan elzárkózott, elutasította ezt a kérését,
és elmondta a véleményét, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat munkájával a
maga részéről abszolút nem elégedett, még ha semmi köze sincs hozzá, akkor sem.
Elmondta elnök úrnak is, hogy azzal a hozzáállással, amit tapasztal hosszú évek óta a
részéről a különböző ilyen-olyan próbálkozások területén, már lassan ott tart, hogy több
közfoglalkoztatottat akar foglalkoztatni a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, mint a
nagy önkormányzat. Hát ezt nem, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a
lehetőségeikhez képest kordában tartsa ezt a dolgot, és azt a megszabott 50 fős keretet
nem lépheti túl semmiféle fondorlatos módon, mint ahogyan ő próbálkozik hétről-hétre
a Munkaügyi Központnál, a Járási Hivatal vezetőjénél, képviselő úrnál és mindenhol.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
68/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú
ingatlanokra
vonatkozó
használati
szerződés
felbontásáról és a Pro Lecsó program folytatásáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanokra
vonatkozó használati szerződés felbontásáról és a Pro Lecsó
program folytatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést
hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
az
önkormányzat
tulajdonában lévő, Edelény belterület 2078/3 és 2078/4
helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan a Bódva-völgyi
Közéleti Roma Nők Egyesületével (adószáma: 18449826-1-05,
székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 26., képviseli: Dánielné
Tóth Beáta elnök) határozott időre kötött használati szerződés
2017. április 30-val, közös megegyezéssel történő
felbontásához hozzájárul.
2. Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Bódvavölgyi Közéleti Roma Nők által a fineki városrészen beindított
PRO LECSÓ programot 2017. május 1-től folytatni kívánja.
3. Képviselő-testület a Pro-Cserehát Egyesülettel (székhelye: Bp.,
1122, Maros u. 23.; adószáma: 18134838_1_41; képviseli:
Kassai Melinda, elnök) kötendő együttműködési megállapodást
a határozat mellékleteként jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
együttműködési megállapodás aláírására, és a program
folytatásához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
Határozatról értesülnek: eladó, osztályok

Melléklet a 68/2017. (IV.20.) határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Edelény Város Önkormányzata (székhely: Edelény, István király útja 52.;
adószám: 157525596-2-05; képviseli: Molnár Oszkár polgármester (Továbbiakban:
Önkormányzat)
másrészről
a Pro-Cserehát Egyesület (székhelye: Bp., 1122, Maros u. 23.; adószáma:
18134838-1-41; képviseli: Kassai Melinda, elnök) (Továbbiakban: Pro-Cserehát
Egyesület )
(Edelény Város Önkormányzata és a Pro-Cserehát Egyesület a továbbiakban különkülön a ,,Fél'', együttesen a,,Felek")
között, az alábbi napon és feltételek szerint:
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Előzmények
A Pro-Cserehát Egyesület által kifejlesztett települési szintű, közösség alapú
vegyszermentes kertészeti és nem-formális felnőttoktatási program, a Pro Lecsó
Program elterjesztése érdekében a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesületével
együttműködve, Edelény Város Önkormányzatának támogatásával indult a program
2016-ban. Edelény Város Önkormányzata 5 évre bocsátotta rendelkezésre, az addig
megműveletlen „kivett beépítetlen terület” művelési ágú (Edelény belterület 2078/3
és 2078/4 hrsz) területeket. A Pro Lecsó program sikeresen indult, és zajlott le 2016.
évben. A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete a programot nem tudja tovább
folytatni, ezért Felek 2017-ben az Önkormányzat szervezésében kívánják folytatni a
sikeresen megkezdett munkát, a Finkei városrészben élő hátrányos helyzetű,
elsősorban de nem kizárólagosan roma lakosság bevonásával.
A fentiek eredményeként a Felek elhatározták, hogy együttműködési szándékukat a
jelen együttműködési megállapodásban (Továbbiakban: ,,Megállapodás'') rögzítik.
1. A Megállapodás tárgya
1.1 Felek kölcsönösen, hosszú távra elkötelezik magukat a Pro Lecsó program
megvalósítása és továbbfejlesztése mellett.
1.2 Pro-Cserehát Egyesület vállalja a Pro Lecsó program folytatásához szükséges
szakmai felügyeletet, továbbá lehetőségeihez mérten a gazdálkodáshoz szükséges
vetőmagok és palánták biztosítását.
1.3 Pro-Cserehát Egyesület vállalja, hogy részt vesz az Önkormányzat által
benyújtandó és megvalósítandó pályázatok (pl. TOP-4.3.1-15 Leromlott városi
területek rehabilitációja; TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok; EFOP-1.4.2-16 Integrált térségi
gyermekprogramok; TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló
helyi szintű komplex programok, programok előkészítésében, megvalósításában, és
ahhoz szakmai segítséget nyújt.
1.4 Pro-Cserehát Egyesület vállalja, hogy részt vesz az Önkormányzat által
szervezett, vagy más által szervezett, de az Önkormányzat részvételével megvalósuló
rendezvényeken, melyek jelen együttműködési megállapodás tartalmával
összhangban vannak, és a hátrányos helyzetű lakosság – kiemelten roma lakosság –
helyzetének javítását, lehetőségeik bővítését szolgálják.
1.5 Az Önkormányzat vállalja, hogy a Programba bevont önkormányzati tulajdonú
területen - a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állása esetén – a
mezőgazdasági termelést a Pro Lecsó módszertan alapján végzi tovább, a termelési
területeket, infrastruktúrát a program megvalósításához rendelkezésre bocsájtja.
1.6 Az Önkormányzat vállalja, hogy a programban résztvevő kertészek és oktatóintézők oktatási alkalmakon, közösségi rendezvényeken való részvételét lehetővé
teszi, valamint részt vesz a programhoz kapcsolódó rendezvényeken.
1.7 Az Önkormányzat a Pro- Cserehát Egyesületet a program megvalósítására bevont
egyéb anyagi források létéről és mértékéről tájékoztatja, a költségek megosztása
ennek ismeretében történik.
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2. A Megállapodás időtartama
2.1 Jelen megállapodás időtartama: 2017. május 1.- 2017. december 31.
3. Tájékoztatás és együttműködési kötelezettség
3.1 A Felek vállalják, hogy kölcsönösen, kellő időben tájékoztatják egymást a jelen
Megállapodást érintő valamennyi kérdésben és szorosan együttműködnek a
Megállapodás teljes időtartama alatt.
4. Egyéb rendelkezések
4.1 Jelen Megállapodás kizárólag írásban, a Felek kölcsönös megállapodásával és
dokumentum mindkét Fél által aláírva módosítható, vagy egészíthető ki.
4.2 A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
4.3 Felek kijelentik, hogy a jelen együttműködési megállapodás nem minősül
pénzügyi kötelezettségvállalásnak.
Felek a jelen Megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítik.

Kelt: 2017. április 20.
………………………………………….
Kassai Melinda
Pro-Cserehát Egyesület
Elnök

…………………………………………….
Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzata
polgármester

13./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi
Közszolgáltató
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Nonprofit

Kft.

Felügyelőbizottsága

ügyrendjének

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 79./sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester - mivel kérdés vélemény nem volt - a javaslat elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
69/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Felügyelő-

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága
Ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) a tulajdonában álló Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) Felügyelőbizottságának Ügyrendjét a határozat 1. mellékleteként
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: FB, Kft., jogtanácsos, osztályok

Melléklet a 69/2017.(IV.20.) határozathoz

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának
Ügyrendje
A Felügyelőbizottság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:122
(3) bekezdés rendelkezése szerinti felhatalmazással élve, Ügyrendjét az alábbiak
szerint állapítja meg:
I.
1.

Általános rendelkezések

A Felügyelőbizottság a mindenkor hatályos jogszabályok, a Ptk., a korlátolt
felelősségű társaság Alapító okirat, a legfőbb szerv ( Alapító ) határozatai,
valamint a jelen Ügyrend rendelkezései szerint, testületként végzi
tevékenységét.
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A Felügyelőbizottság munkájának célja és rendeltetése, hogy az Alapító
részére az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából
ellenőrizze.
2.

A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni. Ellenőrzési jog- és hatásköre a társaság
működésének, illetőleg az ügyvezető tevékenységének, beleértve a társaság
munkaszervezetét, jog-, illetve célszerűségi szempontból történő vizsgálatára
is kiterjed, azonban az ügyvezetés részére utasítást nem adhat.
A Felügyelőbizottság az ellenőrzési tevékenységén túlmenően a Alapító
okiratban meghatározott esetekben előzetesen véleményezi az ügyvezetés
körében meghozott döntéseket.

3.

A Felügyelőbizottság ügydöntő felügyelőbizottságként nem működik.

4.

A Felügyelőbizottság az Alapító felügyelete alá tartozik, és tevékenységéről –
az ügyvezető egyidejű tájékoztatása mellett – az Alapítónak köteles
beszámolni.
II.

Felügyelőbizottsági tagság

1.

A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok fennáll:
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése
miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak,
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy vezető tisztségviselője.

2.

Az Alapító 3 tagból álló Felügyelőbizottságot választ.

3.

A felügyelőbizottsági tagság az Alapító okiratban foglaltak szerint határozott
időre, legfeljebb 5 évre szól. A tisztség írásbeli elfogadással jön létre. Az
elfogadó nyilatkozatban az érintett személy nyilatkozik, hogy a Ptk., különösen
annak a Felügyelőbizottságra vonatkozó szabályait ismeri, azokat magára
nézve kötelezőnek fogadja el, illetve személyére nézve a jogszabályokban
megfogalmazott kizáró- vagy összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.
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4.

A Felügyelőbizottság tagjai újraválaszthatók és az Alapító által bármikor és
indokolás nélkül visszahívhatók.

5.

A Felügyelőbizottság tagjává megválasztott személy az új tisztsége
elfogadásától számított 15 napon belül azokat a gazdasági társaságokat,
amelyeknél felügyelőbizottsági, vagy vezető tisztségviselői tisztséget tölt be,
írásban tájékoztatni köteles.

6.

A Felügyelőbizottság tagjai nem szerezhetnek részesedést olyan társaságban,
amely főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az
a társaság, amelyben felügyelőbizottsági tagok, – ide nem értve a nyilvánosan
működő nonporift korlátolt felelősségű társaság –, továbbá nem lehet vezető
tisztségviselő a társaság főtevékenységével azonos főtevékenységet végző
más gazdasági társaságban kivéve, ha a részesedésszerzéshez, illetve a
vezetői tisztségviselői jogviszony létesítéséhez a legfőbb szerv kifejezetten
hozzájárul. A felügyelőbizottsági tag és hozzátartozója, nem köthet saját
nevében vagy javára, a gazdasági társaság főtevékenységébe tartozó
szerződéseket.

7.

Amennyiben a Felügyelőbizottság ellenőrzési tevékenységének tárgya, vagy
alanya olyan harmadik személyt (természetes személyt) érint, aki a
felügyelőbizottsági tag hozzátartozója, vagy olyan harmadik személyre (jogi
személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra)
vonatkozik, amelynek a felügyelőbizottsági tag tagja (részvényese), vezető
tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy ezek hozzátartozója, úgy az
ellenőrzési tevékenység kezdetekor az adott felügyelőbizottsági tag köteles
érdekeltségét bejelenteni, illetve ezen ellenőrzésről készült jelentés
elfogadásáról történő szavazás során a felügyelőbizottsági tag a szavazástól
tartózkodni köteles.

8.

A felügyelőbizottsági tag tevékenységét megbízási jogviszony keretében látja
el, részére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az Alapító által
megállapított díjazás jár. A díjazás megvonásának esetkörébe tartozik, ha a
felügyelőbizottsági tag:
a)
az összeférhetetlenségi ok, vagy eset bejelentésére vonatkozó
kötelezettségével mulasztásba esik, vagy azt nem teljesíti (II.6.
pont);
b)
ha a Felügyelőbizottság munkatervében elhatározott ülésén
indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást
követő két alkalommal nem vesz részt.
A felek jogviszonyára a mindenkor hatályos Ügyrend, továbbá a Ptk. megbízási
szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk. 6:272. § - 6:280. §), megfelelően
irányadóak.

9.

Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági viszony:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának
lejártával;
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b)

megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével;
visszahívással;
lemondással;
a felügyelőbizottsági tag halálával;
a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége
ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
a
felügyelőbizottsági
taggal
szembeni
kizáró
vagy
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

c)
d)
e)
f)
g)
10.

A
Felügyelőbizottság
tagja
tagságáról
bármikor
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi
tisztségviselőjéhez (ügyvezető) intézi.

11.

A felügyelőbizottsági tag köteles a változás bekövetkeztétől számított 15
napon belül a vezető tisztségviselőnek, (ügyvezető ) bejelenteni az alábbi
adataiban bekövetkezett változást: neve, anyja neve, irányítószámos lakcíme.
Ezen adataikban, valamint a tagok személyében beállott változásokat
bejegyzés és közzététel végett a társaság köteles a Cégbíróságnak bejelenteni.
III.

lemondhat,
a
személy vezető

A Felügyelőbizottság alakuló ülése

1. A Felügyelőbizottság alakuló ülését az Alapító vagy az ügyvezető
kezdeményezi a jogviszony Cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül.
2. A Felügyelőbizottság alakuló ülését a Felügyelőbizottság
megválasztásáig a jelenlévő legidősebb tag, mint korelnök vezeti.

elnökének

3. A Felügyelőbizottság alakuló ülésén az általános szabályok szerint tagjai
sorából elnököt, illetve elnökhelyettest választ azzal, hogy ezen tisztségekre
olyan tag nem választható, aki a tisztségre történő jelölést nem fogadja el.
Szavazategyenlőség esetén a korelnök szavazata dönt.
IV.

A Felügyelőbizottság működési rendje

1. A Felügyelőbizottság legkésőbb a megalakulását követően tartott második
rendes ülésén köteles Ügyrendjét napirendre tűzni, elfogadását követően
pedig jóváhagyásra az elnök útján az Alapító elé terjeszteni. Alakuló ülés a
felügyelőbizottsági tagok változása esetén akkor szükséges, ha a tagok több
mint fele változik.
2. A Felügyelőbizottság folyamatos és zavartalan működésének anyagi és
technikai feltételeit, az adminisztrációs feladatok ellátását a Társaság köteles
biztosítani. Ezen körbe tartozik különösen: helyiség, technikai eszközök
(telefon, telefax, fénymásoló stb.), irodaszerek biztosítása, meghívók
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kiküldésének postaköltsége, az ülésen a jegyzőkönyv készítéséhez
adminisztratív alkalmazott biztosítása stb. A Felügyelőbizottság maga szervezi
meg iratkezelését, melynek feltételeit a Társaság köteles biztosítani.
3. A Felügyelőbizottság testületként működik, a Felügyelőbizottság munkájában
tagjai személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye . A
Felügyelőbizottság
tagjai
a
társaság
ügyvezetésétől
függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatók. A Felügyelőbizottságot harmadik
személyek felé az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes képviseli.
4. A Felügyelőbizottság legalább évente négy alkalommal (negyedévente)
rendes, valamint szükség szerint rendkívüli ülést tart. A rendes ülést általában
a negyedév középső hónapjában kell tartani;
A Felügyelőbizottság negyedévenként tartandó rendes ülésein rendszeresen
megtárgyalja:
a)

az ügyvezető negyedévente adandó jelentését az ügyvezetésről,
a nonprofit korlátolt felelősségű társaság vagyoni helyzetéről és
üzletpolitikájáról;
b)
az elnök beszámolóját a legutóbbi ülés óta eltelt időszakról;
c)
az egyes tagok beszámolóját, az ügykörök szerint elvégzett
ellenőrzések megállapításairól szóló jelentést.
Az ügyvezető haladéktalanul köteles értesíteni a Felügyelőbizottság elnökét
bármilyen külső ellenőrzés elkezdéséről és befejezéséről, valamint az
ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvet köteles átadni a
Felügyelőbizottság részére.
5. A tag a felügyelőbizottsági ülésen köteles megjelenni és részt venni. Ha a
Felügyelőbizottság tagja a szabályszerűen összehívott rendes ülésen
indokolatlanul, távolmaradását előre be nem jelentve, egymást követő két
alkalommal nem vesz részt, úgy ez jelen Ügyrend II. 9.) pontjában
szabályozottak szerint a díjazás egy havi megvonásával jár.
6. A Felügyelőbizottság üléseit az elnök (akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes) hívja össze írásbeli meghívó kiküldésével. A meghívóban az
ülés időpontját, helyét és a napirendet kell közölni, valamint azt, hogy az ülés
határozatképtelensége esetén a megismételt ülést az eredeti ülés helyszínén,
az eredeti ülést követő hét ugyanazon napján kell megtartani azonos
napirenddel.
Az esetleges írásos előterjesztéseket mellékelni kell.
A meghívókat úgy kell elküldeni, hogy azokat a címzettek az ülés időpontja
előtt legalább 3 nappal megkapják.
Indokolt esetben – az ok megjelölésével – a Felügyelőbizottság ülése rövidebb
meghívási időközzel is összehívható, amely esetben a meghívást telefonon
vagy telefaxon, elektronikus levélben is közölni lehet.
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7. A Felügyelőbizottság ülésének összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a
Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem
kézhezvételétől
számított
8
napon
belül
köteles
intézkedni
a
Felügyelőbizottság ülésének 15 napon belüli időpontra történő összehívásáról.
Ha az elnök a 8 napon belüli intézkedési kötelezettségének nem tesz eleget, a
tag maga jogosult az ülés összehívására.
A felügyelőbizottsági ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – az
Igazgatóság, az általános igazgató, a vezérigazgató és a könyvvizsgáló írásban
kezdeményezheti az elnöknél.
8. A Felügyelőbizottság ülésein eseti jelleggel, tanácskozási joggal részt vehet
bárki, akit a Felügyelőbizottság az ülésre meghív (pl.: szakértő), illetve akinek
részvételét a Felügyelőbizottság megengedi.
9. A Felügyelőbizottság munkáját éves munkaterv szerint végzi. A munkatervet
egy üzleti évre készíti el és hagyja jóvá.
A munkaterv tartalmazza különösen: az évben tervezett ellenőrzés, vizsgálat
tárgyát, a beszámoló jelentés formáját (írásbeli, szóbeli), a témafelelős nevét
és a határidőt.
10. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább
három tag jelen van. A jelenlétet csak személyesen lehet gyakorolni, a
meghatalmazottal történő eljárás nem megengedett.
Ha az eredetileg összehívott ülés határozatképtelen volt, ennek tényéről az
elnök a távolmaradó tagokat rövid úton (telefon, telefax, e-mail) értesíteni
köteles.
Minden felügyelőbizottsági tagot egy szavazat illet meg, szavazati jogát
minden tag csak személyesen gyakorolhatja.
A Felügyelőbizottság határozatait nyílt szavazással hozza.
A Felügyelőbizottság állásfoglalásait, döntéseit, illetőleg határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök – akadályoztatása esetén az
elnökhelyettes – szavazata dönt.
Szabályszerű összehívás hiányában is határozatképes ülés folytatható le, ha
valamennyi tag jelen van és a napirendben (tárgyban vagy módosításban)
egyhangú egyetértés van.
11. A Felügyelőbizottság – az éves beszámolójával kapcsolatos Felügyelőbizottsági
jelentés tartalmának megállapítása érdekében összehívott ülést ide nem értve
– jogosult ülést tartani elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével,
igénybevételével.
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Az Ügyrendnek megfelelő elektronikus hírközlő eszköz minden olyan
elektronikus kommunikációs módszer, amely alkalmas arra, hogy
- a kommunikációban résztvevő tagok egyidejű kapcsolata valamennyi
tag vonatkozásában biztosítható;
- az üzleti titok az elvárt szinten biztosítható;
- a kapcsolati események reprodukálható módon tárolhatók.
Ügyrendszerű elektronikus hírközlő eszköznek minősül a hangrögzítéses
körtelefon, illetve az internet hálózaton zajló chat fórum alkalmazása, feltéve,
hogy a kommunikációs eszköz igénybevétele a zártkörűséget és az üzleti titok
megőrzését biztosítja.
A telekommunikációs eszköz használata során elvárható annak rögzítése, hogy
az ülés milyen kommunikációs eszköz igénybevételével zajlott le, azon mely
tagok, milyen kapcsolási számon, vagy fórumazonosító adattal vettek részt,
illetve az ülés kezdő-, és záró időpontját pontosan meg kell határozni.
Az elektronikus hírközlő eszköz alkalmazásával tartott felügyelőbizottsági
ülésről az eseményt követő, legkésőbb 15 napon belül okirati jegyzőkönyvet
kell készíteni a jelen ügyrendi szabályozásnak megfelelően azzal, hogy az
elektronikusan rögzített adatállományt a jegyzőkönyv elkészítésétől számított
egy éves időtartamig meg kell őrizni.
12. Amennyiben az célravezető és indokolt, a Felügyelőbizottság határozhat
ülésen kívül, írásban is. Ebben az esetben az elnök valamennyi tagnak egy
időben írásban küldi meg az eldöntendő kérdést azzal, hogy arra a tag 3
napon belül köteles írásban válaszolni. A 3 napon belüli postára adás
határidőben történő válaszadásnak tekinthető.
A választ levélben vagy
telefaxon vagy elektronikus levélben (e-mail) kell megadni. A válaszból
egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a tag álláspontjának. A válaszok
alapján az elnök megállapítja a bizottság álláspontját, és azt 8 napon belül
írásban megküldi a tagoknak.
Bármely tag kérheti a bizottság ülésének összehívását a kérdés kézhezvételét
követően. Ha az ülés összehívását bármely tag kérte, az elnök köteles
haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül összehívni a Felügyelőbizottság
ülését.
13. A határozatokat minden évben 1-től kezdődő, folyamatos sorszámozás/év
megjelöléssel kell ellátni és nyilvántartani. A nyilvántartásba be kell vezetni a
határozat címét, tartalmát és a végrehajtás határidejét.
A nyilvántartást az elnök vagy megbízottja vezeti.
14. A Felügyelőbizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes
vezeti.
A Felügyelőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az
elnök vezeti. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a jegyzőkönyv leírását a
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társaság adminisztratív tevékenységet végző alkalmazottja (pl.: titkárnő,
gyorsíró) végezze.
A Felügyelőbizottság ülésein a hangrögzítő berendezés alkalmazása
megengedett.
15. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
a) az ülés helyét, megkezdésének és befejezésének időpontját;
b) az ülés megnyitása időpontjában a meghívott, megjelent, magát
kimentett és az e nélkül távolmaradó tag nevét és tisztségét; az
egyéb meghívottak nevét és minőségét; időpont és napirend
szerinti megjelöléssel az ülés közben érkezők és távozók nevét;
c)
a napirendet;
d) napirendi pontonként az elnöki bejelentést, a tag vagy a
meghívott elemzését, beszámolóját, a hozzászólások lényegi
tartalmát; a határozat megvitatása során az esetleges kisebbségi
vagy különvélemény, tiltakozás, indítvány, állásfoglalás,
kiegészítés, észrevétel, javaslat rövid leírását;
e) a szavazás számszerű eredményét, külön rögzítve az egyes tagok
szavazatát;
f)
az elnök által a tárgyban kimondott határozatot.
Amennyiben azt valamelyik tag kéri, úgy ellenszavazatának
tartózkodásának indokait is rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

vagy

A jegyzőkönyvet az elnök írja alá, valamint egy tag aláírásával hitelesíti.
A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül el kell készíteni. Az elnök az
írásos jegyzőkönyvet megküldi a tagoknak, valamint szükség esetén az
ügyvezetőnek, a könyvvizsgálónak is.
Ha valamely jegyzőkönyv áttanulmányozása során az ülés valamelyik
résztvevője úgy véli, hogy:
a) a jegyzőkönyvben szerepel olyan, ami az ülésen nem történt
meg;
b) nem szerepel olyan, ami ott megtörtént;
c)
hiányosan, eltérően szerepel attól, ahogyan az ott megtörtént,
akkor a kézhezvételt követő 5 napon belül ezt „Jegyzőkönyv
módosítási javaslat” című iratban, két példányban közölnie kell az
elnökkel úgy, hogy ebben idézi a kifogásolt szövegrészt, és a
történtekről megfogalmazott álláspontját.
Ha a módosítani javasolt jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv módosítási
javaslattal egyetértenek, akkor aláírják, és függelékként csatolják a
jegyzőkönyvhöz. Ha a jegyzőkönyv aláírói a jegyzőkönyv szövegét ítélik
valósnak, akkor a módosítási javaslatra „A jegyzőkönyv valósághű”
megjegyzést vezetik rá, és így csatolják a jegyzőkönyvhöz.
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A Felügyelőbizottság üléséről készült jegyzőkönyvet a Felügyelőbizottság
elnöke a keltétől számított 15 napon belül köteles megküldeni az Alapító
képviselője részére.
16. A Felügyelőbizottság elnökének – akadályoztatása esetén az elnökhelyettesnek
– a feladatát képezi különösen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a Felügyelőbizottság Ügyrendjének – jóváhagyásra – a legfőbb
szerv elé terjesztése;
a
Felügyelőbizottság,
mint
testület
tevékenységének
koordinálása, a munka irányítása;
a Felügyelőbizottság álláspontjának képviselete a legfőbb szervi
ülésen és harmadik személyek irányában;
az ülések összehívása, a technikai feltételek meglétének
ellenőrzése, az ülések levezetése és a jegyzőkönyv vezetése;
az írásbeli (ülésen kívüli) szavazás megszervezése;
az iratok megőrzésének biztosítása;
mindazon intézkedések megtétele, amelyek a Felügyelőbizottság
jogszabályi előírásoknak megfelelő folyamatos és zavartalan
működéséhez szükségesek.
a nonprofit korlátolt felelősségű társaság vezető állású
munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása azon
esetekben, ahol azt a jelen Ügyrend az elnök hatáskörébe
rendeli.

Ha valamilyen oknál fogva mind az elnök, mind az elnökhelyettes
akadályoztatva van, úgy az elnöki teendőket a korelnök látja el.
Az elnöki, illetve elnökhelyettesi megbízatás megszűnése esetén a
Felügyelőbizottság a legközelebbi ülésen új elnököt (elnökhelyettest) választ.
17. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító okiratban meghatározott
létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az ügyvezető a
Felügyelőbizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében
köteles az Alapító döntését kezdeményezni.
V.

A Felügyelőbizottság jogai, kötelezettségei

1. A Felügyelőbizottság az Alapító részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. E
körben ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és
egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét. A Felügyelőbizottság
köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a
Társaság szabályzatait és azok végrehajtását.
2. A Felügyelőbizottság – ellenőrzési funkciója keretében – az ügyvezetőtől,
bármely munkavállalótól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait
megvizsgálhatja. Ezen tevékenységét a Felügyelőbizottság tagja a
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felügyelőbizottsági elnök által kiállított „Megbízó levél” felmutatása után
jogosult megkezdeni, értékelő vagy bíráló álláspontját azonban kizárólag a
felügyelőbizottsági ülésen, vagy az ülést tájékoztató iratában közölheti.

3. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok végzésével tagjait esetenként
megbízhatja, illetve az ellenőrzést ügyrendileg állandósultan is megoszthatja
tagjai között. Az ellenőrzés elvégzésére két tag együttes megbízása szükséges.
Az ellenőrzés megosztása nem érinti a tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy
az ellenőrzést más, a Felügyelőbizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó
tevékenységre is kiterjessze.
4. A Felügyelőbizottság feladat- és hatásköre különösen:
a)
b)

c)

d)
e)
f)

a társaság ügyvezetésének, működésének általános ellenőrzése;
a számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóról, és az adózott
eredmény felhasználásáról szóló igazgatósági javaslatra vonatkozó,
és szükségszerűen a legfőbb szerv ülésén ismertetendő írásbeli
jelentés elkészítése és ismertetése;
az Alapító napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai
jelentés, vagy minden, az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó
ügyre vonatkozó előterjesztéssel kapcsolatos jelentés elkészítése és
ismertetése;
a Ptk.-ban, illetve az Alapító okiratban meghatározott esetekben az
Alapító intézkedésének, döntésének kérése, napirendi pontokra
vonatkozó javaslat elkészítése;
az ügyvezető osztalék kifizetésére vonatkozó javaslatának előzetes
véleményezése;
értékeli az ügyvezetőnek a nonprofit korlátolt felelősségű társaság
vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról hathavonta elkészítendő
jelentését.

5. A Felügyelőbizottság köteles az Alapító döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a
döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
6. A Felügyelőbizottság bármely tagja, illetve a Felügyelőbizottság testületként is,
munkája során indokolt esetben, szükség szerint – a nonprofit korlátolt
felelősségű társaság költségére – eseti jelleggel, külső szakértőt vehet
igénybe. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100 000 Ft-ot
meghaladja, a Felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az
ügyvezetőt tájékoztatni. Ha az ügyvezető a tájékoztatást követően a szakértő
kirendelésének indokoltságát, vagy költségét vitatja, jogosult a szakértő
kirendelésének a kérdését halasztó hatállyal az Alapító elé utalni.
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7. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezető tevékenysége
jogszabályba, a Alapító okiratba, illetve a legfőbb szerv határozataiba ütközik,
vagy egyébként sérti a Társaság vagy a Társaság tagjának érdekeit,
kezdeményezi az Alapító döntését.
8. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy
nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a
jogi személlyel szemben.
9. A legfőbb szerv által hozott jogsértő határozat bírósági felülvizsgálatát a
Felügyelőbizottság tagja is kezdeményezheti.
10. A Felügyelőbizottság tagját e minőségében az Alapító, illetve munkáltatója
nem utasíthatja.
11. A Felügyelőbizottság tagjai a munkájuk során tudomásukra jutott
értesüléseiket üzleti titokként kötelesek megőrizni, ezen kötelezettség a
tisztség megszűnését követően is fennáll. A tagokat személyes kötelezettség
terheli annak biztosítására, hogy illetéktelen személyek az általuk kért, és
részükre kiadott iratokhoz és adatokhoz nem férhettek hozzá.
12. A Felügyelőbizottság, illetve tagjának a tisztség gyakorlásával kapcsolatban
felmerült indokolt költségeit a Társaság – bizonylatok alapján – megtéríti.
13. A Felügyelőbizottság tagja köteles a Társaság Alapítóját értesíteni minden
olyan tényről és körülményről, amely a Társaság Alapító okiratába, legfőbb
szervi határozataiba, vagy az Alapító döntéseibe ütközik, vagy azokat
nyilvánvalóan sérti, az ésszerű gazdálkodás körülményeivel ellentétes, vagy
bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját felveti.
VI.

Vegyes rendelkezések

1. A Felügyelőbizottság, illetve tagjainak a jogait és kötelezettségeit, eljárását a
jelen Ügyrend, az Ügyrend által nem szabályozott kérdésekben az Alapító
Okirat, illetve a Ptk., valamint egyéb jogszabályok határozzák meg.
Ha a jogszabályon alapuló és eltérést nem engedő előírás az Alapító Okiratba,
vagy az Ügyrendbe ütközne, úgy elsősorban a jogi normát, a Alapító okirat és
az Ügyrend esetleges ütközése esetén az Alapító Okirati rendelkezéseket kell
alkalmazni.
2. Az Ügyrend megalkotására és annak módosítására a Felügyelőbizottság
jogosult azzal, hogy annak jóváhagyására az Alapító hivatott.
Az Ügyrendet, illetve annak módosítását az Alapító Edelény Város Képviselő
testülete jóváhagyásától kezdődően lehet és kell alkalmazni.
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Miskolc, 2017. április 20.
Jelen Ügyrendet a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapítója legfőbb szerve,
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2017.(IV.20.) határozatával
jóváhagyta.
Felügyelőbizottság elnöke

14./Napirendi pont tárgya:
KEHOP-2.2.2 Pályázati konstrukció kapcsán megvalósítható rekonstrukciós munkák
sorrendjében történő döntés
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 80./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Loj Balázs alpolgármester kérdezi, hogy kaphatnának-e tájékoztatást arról, hogy hol
tart ez a projekt, ami egy egymilliárd forintos beruházás, Edelény szennyvízhálózatát és
annak rekonstrukcióját is érinti.
Polgármester erről a pályázatról a következőket tudja elmondani; elég régen elindult
ez a pályázat, ami egy országos pályázat volt, az ország területét különböző egységekre
osztották be a döntéshozók. Ők természetesen az Északkelet magyarországi régióban
kaptak besorolást, mellettük 12 településsel egyetemben. Ezek között jó néhány Nógrád
megyei, illetve Borsod-megyei. Az első közbeszerzési eljárást lebonyolították, melyen
döntöttek arról, hogy a régiókra osztott területen hol, ki lesz a megvalósító. Jelen
ismeretei szerint most zajlik a tervezői közbeszerzés, és módosítani fogják az eredeti
terveket. Néhány nappal ezelőtt derült égből villámcsapásként érte az a hír, miszerint az
eredeti kormányrendeletből hiányzik egyetlen egy pont, nevezetesen az Edelény
szakasz előtt a „cs” betű, ami a csatornázást jelenti, tehát a hálózat rekonstrukciójára
vonatkozó rész. Magyarul új hálózat építésére nem adnak forrást. Az ÉRV-vel történt
tegnapi egyeztetés szerint az eredeti tervekben benne volt az új hálózat építése a
Borsvezér, a Bem, a Gábor Áron, illetve a Rózsavölgyi, Verespart utakon. Ezekre a
kormányrendelet miatt nincs lehetőség. Az új átdolgozásnál azt kérte az ÉRV-től, mivel
ők tartják a kapcsolatot a budapesti tervező céggel, hogy mindenképpen ragaszkodnak
és nem hajlandó aláírni a további együttműködési megállapodást ennek a pályázatnak a
továbbvitelére a Nemzeti Fejlesztési Programirodával, amennyiben az eredetileg is a
tervekben szereplő 5 db átemelő, illetve a Bocskai út és a Tormás utak
gerincvezetékének a rekonstrukciója kimarad ebből a munkából. Ebből a legjelentősebb
egy új szennyvíztisztító telep létesítése. A ma reggel érkezett válasz alapján az 5 db
átemelő, a Tormás, a Bocskai utak szennyvízvezetékének a rekonstrukciója benne lesz,
csak az új gerincépítések maradnak ki, a Bem, Gábor Áron, stb. utcákban. Tehát itt
tartanak most jelen pillanatban.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
70/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

KEHOP-2.2.2 pályázati konstrukció kapcsán megvalósítható
rekonstrukciós munkák sorrendjében történő döntés

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
KEHOP-2.2.2
pályázati
konstrukció
kapcsán
megvalósítható
rekonstrukciós munkák sorrendjében történő döntésről szóló
előterjesztést és a következő döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a KEHOP-2.2.2 pályázati konstrukció kapcsán
történő beruházás megvalósításán belüli rekonstrukciós munkák
tervezési sorrendjét az alábbiak szerint határozza meg:
a) 5 db közterületi szennyvízátemelő rekonstrukciója, mely
magában foglalja az építészeti és gépészeti felújításokat,
b) Bocskai úti szennyvíz nyomóvezeték rekonstrukciója,
c)Tormás úti NA300-as beton szennyvízvezeték rekonstrukciója.
2. Képviselő-testület
(a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉRV Zrt. – mint a víziközművek üzemeltetőjének – egyetértése esetén a szennyvíztisztító
telep rekonstrukciójára, és a hálózati rekonstrukcióra vonatkozó
műszaki részekre vonatkozóan jóváhagyó nyilatkozatot adjon a
Nemzeti Fejlesztési Programiroda, valamint a tervezőiroda részére.
Határidő: április 20.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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15./Napirendi pont tárgya:
Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 81./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
71/2017.(IV.20.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának
módosításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának
módosításáról szóló előterjesztést és a következő döntést
hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításával
– mely szerin az iskola maximális létszáma 300 főről 261 főre
csökken – egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Napirend után Káli Richárd képviselő reagált a napirend előtt elhangzottakra. A Civil
Összefogás frakcióvezetőjeként a leghatározottabban visszautasítja azt, hogy képviselőtársa azért nincs itt, mert bárki megkereste volna, hogy ne vegyen részt a testületi
ülésen. Aki ismeri, tudja milyen ember, tehát ha véleménye van, azt elmondja, és még
egyszer mondja, a hír nem igaz, tegnap is egyeztetett vele, egyéb elfoglaltsága miatt
nem vesz részt az ülésen.
Polgármester köszöni a Frakcióvezető Úrnak, hogy ezt nyilvánosságra hozta.
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Ezt követően - 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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