EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

K ÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2018. február 15-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
4. Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
5. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
6. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
7. Az Edelény-Istenhegy 3412 hrsz-ú közút megosztásáról és egy részének
értékesítési szándékáról
8. Edelény Város Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés
szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. Az Edelény 179/11 hrsz. alatti belterületi ingatlan egy részének bérbeadás útján
történő hasznosításáról
10. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
11. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
12. A vásárokról és a piacokról szóló 27/2001.(VIII.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
13. Az
egyes
lakásgazdálkodással
módosításáról

összefüggő

önkormányzati

rendeletek
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14. Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérleti díjának megállapításáról
15. VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségek kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó
rendezvények, helyi termék napok támogatása című felhívásra támogatási
kérelem benyújtásáról
16. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
17. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
18. Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
19. Iskolai körzethatárok véleményezéséről
20. Edelény belterület 655/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
21. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
22. Bizottságok 2018. évi munkatervének ismertetéséről
• Humánpolitikai Bizottság
• Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság - Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
23. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról
és a helyettesítés megszüntetéséről

E d e l é n y, 2018. február 15.

Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15.
napján a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.)
megtartott rendes nyílt ülésén.

Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai Gyula,
Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István,
Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
15./ és 24./ Számú előterjesztésnél:
• Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról
• A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
Horváthné Ipacs Katalin Edelényi Szociális
Szolgáltató Központ vezetője
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes létszámmal jelen van.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
4. Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
5. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
6. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
7. Az Edelény-Istenhegy 3412 hrsz-ú közút megosztásáról és egy részének
értékesítési szándékáról
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8. Edelény Város Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés
szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. Az Edelény 179/11 hrsz. alatti belterületi ingatlan egy részének bérbeadás útján
történő hasznosításáról
10. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
11. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
12. A vásárokról és a piacokról szóló 27/2001.(VIII.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
13. Az
egyes
lakásgazdálkodással
módosításáról

összefüggő

önkormányzati

rendeletek

14. Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérleti díjának megállapításáról
15. VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségek kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó
rendezvények, helyi termék napok támogatása című felhívásra támogatási
kérelem benyújtásáról
16. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
17. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
18. Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
19. Iskolai körzethatárok véleményezéséről
20. Edelény belterület 655/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
21. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
22. Bizottságok 2018. évi munkatervének ismertetéséről
a. Humánpolitikai Bizottság
b. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Javasolja napirendre felvenni a „II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés módosításáról és a helyettesítés megszüntetéséről” szóló 23./számú
előterjesztést.
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A Képviselő-testület a módosító javaslatot - 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a testület
tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását a módosítással együtt.
A Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 12 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az alábbiak szerint:
1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
4. Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
5. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
6. Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
7. Az Edelény-Istenhegy 3412 hrsz-ú közút megosztásáról és egy részének
értékesítési szándékáról
8. Edelény Város Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés
szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. Az Edelény 179/11 hrsz. alatti belterületi ingatlan egy részének bérbeadás útján
történő hasznosításáról
10. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
11. Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
12. A vásárokról és a piacokról szóló 27/2001.(VIII.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
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13. Az
egyes
lakásgazdálkodással
módosításáról

összefüggő

önkormányzati

rendeletek

14. Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérleti díjának megállapításáról
15. VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségek kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó
rendezvények, helyi termék napok támogatása című felhívásra támogatási
kérelem benyújtásáról
16. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
17. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
18. Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
19. Iskolai körzethatárok véleményezéséről
20. Edelény belterület 655/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
21. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
22. Bizottságok 2018. évi munkatervének ismertetéséről
• Humánpolitikai Bizottság
• Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
23. II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról
és a helyettesítés megszüntetéséről
Tárgyalt napirendek
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi munkájáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 15./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő: A jelzőrendszeri szolgálattal kapcsolatban az olvasható az
anyagból, hogy sokan várakoznak a szolgáltatásra. Az anyagban három évre
visszamenőleg kaptak adatot, 2015-ben 9 fő, 2016-ban 14 fő , 2017-ben 24 fő várakozik
ehhez a rendszerhez való csatlakozásra.
Kérdezi intézményvezető asszonyt, hogy lát-e lehetőséget arra, hogy bővítsék a létszámot,
milyen feltételeket kellene hozzá megteremteni, költségvetéséből esetleg ki tudja-e
gazdálkodni, vagy milyen forrásigény kellene hozzá.
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Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató Központ vezetője elmondja, hogy a
jelzőrendszeri szolgáltatás feladat finanszírozású, a fenntartóval kötött ellátási szerződés
alapján látják el. Jelenleg a költségvetés csak annyit biztosít, hogy a szolgáltatást
biztosítani tudják, és fenn tudják tartani. Ez a szolgáltatás közel 8 éves, a jelzőkészülékek
már nem a legmodernebbek, azok is folyamatos cserére szorulnak. Arra, hogy fejleszteni
tudjanak, vagy plusz készülékeket be tudjanak üzemeltetni, jelen pillanatban nem lát
esélyt. Az előző években csak akkor lehetett plusz létszámot bővíteni, ha az NLFH
befogadta és lehetőséget adott rá, és ha valahol mondjuk megszűnt a jelzőrendszeri
szolgáltatás, csökkentettek valahol 10 főt, akkor azt át tudták csoportosítani, de ezt kérni
kellett. Érdeklődött ezelőtt két évvel, hogy erre látnak-e estélyt, vagy megkapják-e esetleg
a bővítést, akkor nemleges választ kapott. Azóta nem is foglalkoznak ezzel a kérdéssel,
mert itt a jelzőkészülékek teljes cseréjére lenne szükség.
Polgármester annyit kíván hozzátenni, hogy néhány héttel ezelőtt folytattak egy
megbeszélést a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás újragondolásáról egy teljesen más
csatornán keresztül. Folytatódnak a tárgyalások, és reméli, hogy meg tudnak egyezni,
illetve állapodni azzal a céggel, és akkor talán bővíteni is tudják majd.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester köszönetet mond az egész éves munkáért minden dolgozónak,
intézményvezető asszonynak. Nem volt könnyű az elmúlt év, az idei sem lesz az, de talán
valamivel könnyebb lesz, és reméli, hogy ugyan úgy át tudják hidalni azokat hiányzó
pénzeszközöket, amit tavaly sikerült.
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2017. évi munkájáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017.
évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselőt-testülete
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2017.
évi munkájáról szóló beszámolót és azt a határozat
mellékleteként e l f o g a d j a.
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Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjének és dolgozóinak a 2017.
évben végzett eredményes munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: intézmény, pénzügyi osztály, titkárság
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M elléklet a 11/ 2018.(I I .15.) határozathoz
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2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 16./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2018.(II.15.) 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:
Felelős:
Értesül:

azonnal, illetve 2018. május 31.
polgármester, jegyző
Kormányhivatal, osztályok
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M elléklet a 12/ 2018.(I I .15.) határozathoz

BESZÁMOLÓ
A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL
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.
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7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások vesznek részt civil szervezetek (alapellátás,
szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)
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. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
b. a védelembe vétel,
c. a családba fogadás,
d. az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e. a nevelésbe vétel,
f. a nevelési felügyelet elrendelése,
g. az utógondozás elrendelése,
h. az utógondozói ellátás elrendelése,
i. 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 6.000,- Ft/gyermek a csak

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek és 6.500 Ft/gyerek
ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményen túl hátrányos helyzetű, vagy halmozottan
hátrányos helyzetű)
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
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önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy a kormányablaknál is előterjesztheti. 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,(2017. évben

39.900-Ft (ez 2018. évben 145 %-ra, azaz 41.325 Ft-ra emelkedett)
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 (2017. évben 37.050-Ft) amely
összeg 2018. évben 135 %-ra, azaz 38.475 Ft-ra emelkedett. 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 (2017. évben 570.000-Ft),együtt számítva az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (2017. évben 1.995.000-Ft)

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén
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 Erzsébet-utalvány formájában.(2017.
évben 6.500- Ft, illetve 6.000 Ft/gyermek)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések
2017. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
száma tárgyév december 31-én
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem
elutasítása
Megszüntetés

Gyermekek száma
705
28
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 (2017. 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
2017. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma
Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek száma
Megszüntetés

Számbeli adatok
5
7
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 16 hónapon belül
legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az
alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
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- 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 2017. évben 486 gyermek esetében került megállapításra a
halmozottan hátrányos helyzet, illetve 118 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 117 gyermek részesült támogatásban, ebből 7 tankönyvtámogatás volt, 1 fő
külön óradíj részbeni átvállalására kapott támogatást, 1 fő étkezési támogatásban
részesült, míg 108 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
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 2017. évben a tavaszi szünetben 2, a nyári szünetben 43, az őszi
szünetben 4, a téli szünetben 4 napon át biztosítottuk a napi egyszeri meleg étkezést.
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Étkezésben résztvevők száma
Tavaszi
Bölcsődés korú
36
Óvodás korú
95
Iskolás korú
225
Gimnázium
94
korú
Összesen
450

Nyári
45
77
250
110

Őszi
55
68
231
118

Téli
68
106
263
124

482

472

561

A nyári étkezésben részesülőket minden esetben értesítettük, természetesen a
törvényes hozzátartozó erre vonatkozó igényének bejelentése után. Megállapítható,
hogy a hátrányos és halmozottan hátrányos elsősorban roma lakosok, jelentős számban
nem vették át az ételt. Különösen vonatkozik ez arra az esetre, amikor a szünidőbe
ünnepnap is beleesett (karácsony, szilveszter stb.)
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. Államtitkár
Úrtól, illetőleg Főtanácsadó Asszonytól ez idáig válasz nem érkezett és az étkeztetésben
2017. évben változás nem történt. Továbbra is célszerű lenne annak átértékelése, hogy
a támogatás felmelegíthető konzervek biztosításával nem lenne e megoldható, amely
egyfelől költségtakarékosságot, másfelől pedig a pazarlás megszüntetését segítené elő.
Törvényességi vizsgálatok:
Az értékelési időszakban törvényességi vizsgálat lefolytatására nem került sor.
Demográfiai mutatók:
A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Edelény Városban 2017.
december 31-re vonatkozóan
Korosztályok
Férfi
Nő
Lakosok száma
összesen
0-18 év
970
894
1864
19-23 év
289
277
566
24-35 év
819
802
1621
36-50 év
1134
992
2126
51-60 év
665
712
1377
61 felett
936
1377
2313
Összesen:
4813
5054
9867
Edelény, 2018. február 9.

Dr. Vártás József
jegyző
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3./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 17./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott
2017. évi bizottsági
és
polgármesteri
döntésekről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi
bizottsági és polgármesteri döntésekről szóló beszámolót
és a következő döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2017. évi
bizottsági
és
polgármesteri
döntésekről
szóló
beszámolót és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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4./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 18./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 12
igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján
- a saját bevételek összegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét a határozat melléklete
szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve 2018. december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: polgármester, osztályok
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5./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 19./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Fisch Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiak ismerteti a bizottság
véleményét, mely szerint
a)
b)
c)
d)
e)

3.535.233 e Ft
5.642.950 e Ft
- 2.107.717 e Ft
2.152.888 e Ft
45.171 e Ft

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással
költségvetési egyenleggel
finanszírozási bevétellel
finanszírozási kiadással

elfogadásra javasolja.
2018. évben az előző évekhez viszonyítva kedvezőbben alakult a hiány összege annak
ellenére, hogy a bérminimum és a garantált bérminimum ismételten növekedtek.
Ezekből adódó többletkiadásokat részben ellensúlyozta a munkaadói járulék mértékének
22 %-ról, 19,5 %-ra történő csökkenése. A költségvetés egyensúlyi helyzetén
jelentősen javított az a 46.241 eFt összegű kiegészítő támogatás, mely az egy főre eső
alacsony iparűzési adóerő-képességre való tekintettel illeti meg az önkormányzatot. A
közhatalmi bevételek várható kedvezőbb alakulása szintén jótékony hatással van a
költségvetés egyensúlyára. A rendelet-tervezet szöveges indokolása utal arra, hogy
gyakorlatilag feladat finanszírozás elvén működik az önkormányzatok állami
támogatásának megítélése, mégis valamennyi intézmény működéséhez több tíz milliós
kiegészítést szükséges az önkormányzatnak biztosítania a zavartalan működéshez. Ezek
nagyobb része saját bevételekből fedezhető, míg kisebb része a települési
önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása címén kapott összeg
átcsoportosításával oldható meg. Természetesen, ezáltal a többi önkormányzati
feladatok ellátásától von el forrásokat.
Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. Megállapítja, hogy
takarékos gazdálkodással a feladatok végrehajtásához szükséges források 2018. évben
biztosíthatóak.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester a Bányaipari Dolgozók Szakszervezetének, és az Edelényi FC
köszönetét tolmácsolja, de valamennyi civil szervezet nevében szeretné megköszönni a
képviselő-testületnek a múlt évi és a jövőbeli támogatást is. Jelentős összeggel járul
hozzá az önkormányzat a civil szervezetek működkéséhez és programjaihoz, ennél
fogva úgy gondolja, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy színes és vidám programok
legyenek Edelényben.
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Csabai Gyula bejelenti személyes érintettségét az EVSE támogatása kapcsán, a
szavazásban részt kíván venni.
Polgármester: A 2018. évi költségvetési tervezetről kíván néhány szót szólni. Tavaly
ilyenkor úgy tűnt, hogy nagyon nehéz helyzetben van az önkormányzat, és ha jól
emlékszik, közel 200 millió forint volt a hiány 2017 elején. Ennek alapvetően három oka
volt, az egyik, hogy „sajnos” néhány 10 forinttal fölé csúszott a város adóbevétele
annak a határnak, ami fölött már az állam nem ad kiegészítő támogatást az
önkormányzatnak. Ebben az évben az látszik, és ezt lehet pozitívan és negatívan is
értékelni, nyilván az önkormányzat működése szempontjából pozitív, hogy a 46 millió
241 eFt ilyen jellegű kiegészítő támogatást erre az évre megkapják. Tehát ez volt egy
rendkívül jelentős tétel tavaly. A másik jelentős ok a minimálbér, a szakmunkás
minimálbér megemelése volt. Ebben az esztendőben a központi költségvetés ezt a
részét is részben finanszírozta az önkormányzatoknál, tehát a béremelésből adódó
többletköltségeket is finanszírozta. Tavaly nem történt finanszírozás ebben sem. Nem
akar hurrá optimizmussal lenni az előttük álló költségvetési év felé, de most az látszik,
hogy lényegesen könnyebb esztendőnek néznek elébe költségvetési szempontból, mint
volt tavaly, vagy az azt megelőző években.
Virág Tamás képviselő bejelenti személyes érintettségét az Edelényi Hegyek
Közössége támogatása kapcsán. A szavazásban részt kíván venni.
Béres Tibor képviselő szintén bejelenti személyes érintettségét a Római Katolikus
Egyházközség világi elnökeként, és a szavazásban részt kíván venni.
Dr.Vártás József jegyző a pontosítás kedvéért elmondja, hogy azért volt szükség az
egyesületi elnökök esetében a bejelentésre, mert a támogatandó szervezetek
képviseletére jogosult személyek érdemi hatáskörrel is rendelkeznek a szervezet
működése tekintetében. Az Egyházközséget plébános úr képviseli jogilag, így Béres
Tibor képviselő úr esetében jogilag nem áll fenn közvetlen érintettség.
Polgármester: Alpolgármester úr véleményéhez csatlakozva nagyon örül annak, hogy
a civil szervezeteknek is tudnak relatíve jelentős összeget juttatni ebben az esztendőben
a működésükhöz. Kiemelné, hogy visszatérnek a sok-sok évvel ezelőtti gyakorlathoz,
amikor az Edelényben működő egyházakat támogatták, melyre sok esztendeig nem volt
alkalmuk, nem volt rá pénzügyi fedezetük, és ebben az évben a költségvetésbe kérte 3
millió forintnak a tervezését. Ezt célzottan szeretné majd, ha oda kerül a sor, hogy a
Római Katolikus templom fűtési rendszerének a megvalósítása történjen meg, ezt
javasolta plébános úrnak, amely javaslatának nagyon örült. Ebben az esztendőben meg
is fogják közösen valósítani, hogy legyen fűtés a templomban.
Ezek után ismerteti a módosító javaslatot, mely szerint a rendelet-tervezet 3.
mellékletében a „Költségvetési kiadások összesen” jobb oldali oszlopában a 2018. évi
előirányzatának változatlanul hagyása mellett a „beruházások: 1 270 808” és
„felújítások: 45 867” cellákban szereplő értékek az alábbiak szerint változzanak:
„Beruházás 1 269 308 Felújítás: 47 367”.
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Indokolás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 1.500 eFt összegben támogatott
edelényi Borsodi Tájháznál elvégzendő munkálatok a felújítás előirányzatát növelik, míg
a beruházások előirányzata ugyanilyen összeggel csökken a 3. sz. melléklet kiadási
jogcímeinél. A helyesbítés a többi táblázatban átvezetésre került.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet, a módosítással együtt – 12 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2018.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak
bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat
költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által támogatásban részesített
magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező
szervezetekre, az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással
működő gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira terjed ki.
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2. A költségvetés bevételei, és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
a)
b)
c)
ebből
d)
e)

3.535.233
5.642.950
- 2.107.717
-315.489
-1.792.228
2.152.888
45.171

e
e
e
e
e
e
e

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

költségvetési bevétellel
költségvetési kiadással
költségvetési egyenleg
működési egyenleg
felhalmozási egyenleg
finanszírozási bevétellel
finanszírozási kiadással

fogadja el.
(2)

A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a
Képviselő-testület az előző év felhasználható maradványának igénybevételét
rendeli el.

(3)

Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a költségvetési
mérleget a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4)

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű
bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves
létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1. melléklet, 4.
melléklet, valamint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2)

(3)

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. Felújítások
cél szerinti bontását a 7. melléklet mutatja be.
A céltartalék meghatározása a 8. melléklet szerint.

(4)

Az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet
tartalmazza.

(5)

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot
keletkeztető
ügyletből
származó
tárgyévi
fizetési
kötelezettség
megállapításához szükséges adatokat a 10. melléklet és 11. melléklet
tartalmazzák.

(6)
(7)

Az EU-s támogatással megvalósuló projekteket a 12. melléklet mutatja be.
Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a

13. melléklet, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a 14. melléklet
tartalmazza.

(8)

Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 15.
melléklet tartalmazza.
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(9)

Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint fogadja el.

(10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak várható
támogatását a 17. melléklet mutatja be tájékoztató jelleggel.
(11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató
jelleggel a 18. melléklet tartalmazza.
(12) Több éves kihatással járó döntést a fejlesztési célú hitelek felvételei és a
nyertes pályázatokból adódó kötelezettségek jelentenek.
(13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19.
melléklet részletezi.
(14) Az önkormányzat a kiadások között 910.890 e Ft általános, és 1.966.246 e Ft
fejlesztési céltartalékot állapít meg.
(15) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza.
(16) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves szinten
maximum 5.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék
felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a képviselőtestületet tájékoztatja.
(17) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a
képviselő-testület magának tartja fenn.
(18) Az önkormányzat 2018. évben kormányzati hozzájárulás nélkül felvehető
10.000 e Ft, valamint 200.000 e Ft összegű kormányzati engedélyhez kötött
fejlesztési célú hitel felvételét rendeli el.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok
módosítása
4. § (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének
lehetőségeit.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő támogatásokra,
központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést készítse el, illetve
határidőben nyújtsa be.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának
mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió
forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor
az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője a 20. mellékletben foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert
nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a
tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles
adatszolgáltatást teljesíteni.
5. § (1) A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
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(2) Rovatok közötti átcsoportosítás az államháztartás végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 43/A. § (2) bekezdése szerint történhet.
(3) Amennyiben az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet készítésekor
nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról
a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az
Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.
(6) A 2018. évi pályázatokhoz kapcsolódóan megkötött támogatási szerződésekben
foglaltak végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a meghatározott létszámkereten kívüli munkaszerződések
megkötésére a pályázati források erejéig.
5. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az
intézményvezető - az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely kijelölt dolgozójának pénzügyi ellenjegyzésével - előirányzat
felhasználási jogkörrel rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó
szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével,
illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli
hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik.
(5) A készpénzben történő kifizetés jogcímei a következők:
a) személyi juttatások: közfoglalkoztatotti bér, megbízási díj, tiszteletdíj,
utazási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség,
védőszemüveg térítés
b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kis értékű
tárgyi eszköz, szolgáltatás díja, reprezentációs kiadások esetenként max.
300 eFt összeghatárig
c) nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv
vezetőjének eseti döntése alapján.
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d) települési támogatás nyújtása rendkívüli élethelyzetben.
(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat
módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni
(7) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló
pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény
működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására nyújtható
be.
(8) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a
Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(9) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével
egyidejűleg hagyja jóvá. A feladat elmaradásából vagy hibás tervezéséből adódó
maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági szükséghelyzetben a
költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását a Képviselő-testület
korlátozhatja.
(10)
Tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület
átruházott hatáskörben eljáró polgármester.

dönt,

valamint

az

(11)
Az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet
nem léphetik túl.
(12)
Az önkormányzati
költségvetési szervek ellenőrzése a belső
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért
és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények
esetében az intézményvezető felelős.
(13)
Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő
működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. A
feladat ellátására megbízási szerződést köt.
6. Záró rendelkezések
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 17/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2018.
február 15. napján.
Dr. Vártás József
Jegyző
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6./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 20./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2018.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2017.(II.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1 és 2.20 pontjában
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
a) 3.364.178 eFt költségvetési bevétellel
b) 3.714.585 eFt költségvetési kiadással
c) -350.407 eFt
költségvetési egyenleggel

100

ebből

-14.948 eFt működési egyenleg
14.948 eFt felhalmozási egyenleg
d) 443.025 eFt
finanszírozási bevétellel
e) 92.618 eFt
finanszírozási kiadással
fogadja el.”
2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 280.429eFt
1.609.691eFt fejlesztési céltartalékot állapít meg.

általános,

és

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
15.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
16.§ A Rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
17.§ A Rendelet a 15. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
18. § 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 2018. február 15.
napján.
Dr. Vártás József

jegyző
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7./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény-Istenhegy 3412 hrsz-ú közút megosztásáról és egy részének értékesítési
szándékáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 21./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Dr.Vártás József jegyző elmondja, hogy az előterjesztés egy nagyon régóta benyújtott
kérelemmel kapcsolatos, amit hosszas előkészítés előzött meg, és jogilag találtak rá
megoldást. Az előterjesztésben részletezték azt, hogy miről is van szó. Gyakorlatilag egy
olyan pici közúti résznek a megszüntetéséről és telekösszevonással egybekötött
beolvasztásáról, amely az Isten-hegyen egy gazdálkodónak a telekegyesítését és
gazdálkodását segítené, illetve könnyítené.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az Edelény-Istenhegy 3412 hrsz-ú közút megosztásáról és egy
részének értékesítési szándékáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény-Istenhegy 3412 hrsz-ú közút megosztásáról és egy részének
értékesítési szándékáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény
zártkert 3412 helyrajzi számú „közút” megnevezésű ingatlan
16/2018. munkaszámú változási vázrajz szerint megosztását és
földhivatali nyilvántartásban történő átvezetéséhez a telekalakítási
eljárás lefolytatását jóváhagyja.
Határidő: 2018. március 31.
Felelős: polgármester
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2. A megosztást követően kialakult 3412/1 helyrajzi számú ingatlan
Zádor Endre Attiláné 3780 Edelény, Bányász út 6. szám alatti lakos
részére történő értékesítésével egyetért azzal, hogy az adásvételi
szerződés szerinti vételár meghatározásához értékbecslés
beszerzése szükséges.
Határidő: 2018. április 15.
Felelős: polgármester, pénzügyi osztályvezető
3. A 3412 helyrajzi számú közút megosztásával kialakult ingatlannyilvántartási állapothoz való igazítás érdekében elrendeli Edelény
Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés szabályairól szóló 29/2012. (IX.12.) önkormányzati
rendelet módosítását.
Határidő: 2018. február 28.
Felelős: polgármester, pénzügyi osztályvezető
4. A Képviselő-testület az ingatlan megosztására, földhivatali
átvezetésére, az értékesítés érdekében felmerülő költségekre
pénzügyi fedezetet nem biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, pénzügyi osztályvezető
Értesül: kérelmező, osztályok
8./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól
szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 22./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ
RENDELKEZÉS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 29/2012.(IX.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 6. pontjában, 5.§ (2) bekezdés c)
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 109.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével,
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes
centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
138. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ Az Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában álló vagyonnal való
rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
3.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4.§Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik 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 történő kifüggesztéssel 2018.
február 15. napján.

Dr. Vártás József
jegyző
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9./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény 179/11 hrsz. alatti belterületi ingatlan egy részének bérbeadás útján történő
hasznosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 22./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy az előterjesztésben a Mátyás
király úti garázssor, illetve a Családsegítő melletti üres területről van szó, amit egy
edelényi lakos szeretne bérbe venni, és erre a néhány négyzetméter területre azért
volna szüksége, hogy garázst tudjon odatelepíteni.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az Edelény 179/11 hrsz. alatti belterületi ingatlan egy
részének bérbeadás útján történő hasznosításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az „Edelény 179/11 hrsz. alatti belterületi ingatlan
egy részének bérbeadás útján történő hasznosításáról” szóló
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) 2018. március 1. napjától
határozatlan időtartamra bérbe adja a kizárólagos tulajdonát
képező 179/11 hrsz. alatti összességében 227 m2 térmértékű
belterületi ingatlanának 72 m2 térmértékű részét a Csaba –
Fuvar Fuvarozó és Szolgáltató Kft. (adószám: 13436173-205) 3783 Edelény, Vörösmarty Mihály út 10/b. szám alatti
jogi személy (képviselő: Takács Csaba ügyvezető igazgató)
részére.
2. Képviselő-testület a terület bérleti díjat 500.-Ft./m2/év +
ÁFA összegben határozza meg.
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3. A bérbe adott területen a bérlő garázsokat helyez el melynek
kialakításával, engedélyeztetésével kapcsolatos minden
költséget vállal, illetve a kapcsolódó intézmény lezáró kerítés
áthelyezését (az ingatlan lezárását) saját költségén elvégzi.
4. A Képviselő-testület kiköti, hogy amennyiben az adott
területet az önkormányzat saját céljára hasznosítani kívánja,
a szerződést egyoldalúan, indokolás nélkül, 6 hónapos
felmondási idővel felmondhatja.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős:
jegyző
Értesülnek: Osztályok, „Csaba – Fuvar Kft.”
10./ Napirendi pont tárgya:
A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 22./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018.(II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
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Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ (1) Az önkormányzat fenntartásában működő Edelényi Szociális Szolgáltató
Központ megnevezésű szociális intézmény által biztosított alábbi személyes
gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokért térítési díjat kell fizetni:
a) nappali ellátás,
b) idősotthoni ellátás,
c) szociális étkezés,
d) házi segítségnyújtás.
(2) Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben foglaltakon túl a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást.
2.§

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított
ellátás intézményi térítési díja:
(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása:
a) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül: napi 150 forint
b) nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd): napi 275 forint + áfa +
150 forint.
(2) Időskorúak bentlakásos otthona
forint/hó/fő, 2760 forint/nap/fő.

intézményi

térítési

díja:

82

800

(3) Étkeztetés intézményi térítési díjai:
a) étkeztetés intézményi térítési díja: 275 forint + áfa,
b) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállítása
esetében: 275 forint + 75 forint = 350 forint + Áfa
Amennyiben az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő
személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési
díjat csak egy személyre lehet megállapítani.
c) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállításával
a közös háztartásban élő személy esetében: 275 forint + Áfa.
d) étkeztetés intézményi térítési díja helyben fogyasztás esetében:
275 forint + Áfa

- 143 -

(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:
a) szociális segítés esetében:
aa) 60.000 forint/hó jövedelem fölött: 250 forint/óra,
ab) 40.000 forint/hó – 60.000 forint/hó közötti jövedelem esetén:
100 forint/óra,
ac) 40.000 forint/hó jövedelem alatt: térítésmentes.
b) személyi gondozás esetében:
ba) 60.000 forint/hó jövedelem fölött: 250 forint/óra,
bb) 40.000 forint/hó – 60.000 forint/hó közötti jövedelem esetén:
100 forint/óra,
bc) 40.000 forint/hó jövedelem alatt: térítésmentes.
3.§ Ez a rendelet 2018. március 1-jén lép hatályba.
4.§ Hatályát veszti a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló
7/2017.(III.23.) önkormányzati rendelet.
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 2018.
február 15. napján.
Dr. Vártás József
jegyző
11./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 25./sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő: A módosításban az látja, hogy az ünnepi testületi üléseket
is ugyanúgy 24 órával előtte meghívóval lehet kiértesíteni. Nem tudja, hogy erre miért
van szükség, mert a testület általában két alkalommal tart ünnepi testületi ülést, az
egyik az alakuló testületi ülés, a másik, amikor kitüntető címeket adományoznak. Úgy
gondolja, hogy mind a kettő előre tervezhető, ezért ezt egy kicsit értelmetlennek tartja
a rendelet-tervezetben.
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Dr.Vártás József jegyző: A megfogalmazás úgy szól, hogy legalább 24 órával, de
hogyha egy hónappal előtte küldik ki a meghívókat, ami sokkal korábban meg szokott
történni, ez jogilag ugyanúgy megfelel, mint ha 3 nappal előtte, vagy esetleg 24 órával
előtte. A Kormányhivatal az önkormányzatok SZMSZ-inek témavizsgálata során szakmai
segítségnyújtás keretében feljegyzéssel kereste meg az önkormányzatot, ahol tett
észrevételeket, javaslatokat arra vonatkozóan, hogy hol kellene módosítaniuk erre
vonatkozóan. Természetesen az SZMSZ-ben teljesen más megfogalmazás, szabályozás
is szerepelhetne az ünnepi ülések meghívójának megküldésére vonatkozóan, ha kapnak
más javaslatot, vagy egyeztetnek erről, akkor szívesen átdolgozzák ezt a részt is.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester a rendelet-tervezethez módosító javaslatot tesz. Javasolja , hogy a
rendelet-tervezet 7. §. és 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: „7.§. A Rendelet
4 melléklete az alábbi 5./ ponttal egészül ki:
„5. A Képviselő-testület által a Társulásra átruházott hatáskörei
1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulásra
átruházott feladat- és hatáskör:
Gondoskodik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33. – 34. §-ában, és 37. § 37/A §-ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörök ellátásáról”
8. § Hatályát veszti a Rendelet 52. §-a”
b) a rendelet-tervezet az alábbi 9.§-al egészül ki:
„9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”
A módosító javaslatokat szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatokat – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet, a módosításokkal együtt – 12 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás
mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018.(II.15.) 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, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
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Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§ (2)
bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli üléseit az Edelény, István
király útja 52. szám alatti székhely épületében tartja, míg ünnepi ülését a
székhelyén vagy az Edelény, Borsodi út 9. szám alatti Művelődési Központ
épületében tarthatja.”
2.§ A Rendelet 17.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az alakuló és rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének
napját megelőzően legalább öt nappal, míg a rendkívüli és ünnepi ülésre
szóló meghívót az ülés kezdő időpontját megelőző legalább huszonnégy
órával ki kell kézbesíteni.”
3.§ A Rendelet 19.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) A képviselő-testület ülésének idejéről, helyéről, napirendjéről a város
lakosságát a 17.§ (3) bekezdésében foglalt határidőknek megfelelően
tájékoztatni kell:
a) a meghívó közös önkormányzati hivatal székhelyének hirdetőtábláján
történő kifüggesztésével és
b) a Városi Televízió képújságán, valamint Edelény Város weboldalán
keresztül.”
4.§ (1) A Rendelet 55.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7)

A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő
megállapított tiszteletdíját 20%-kal 3 havi időtartamra csökkenti.
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra megállapítja.”

(2) A Rendelet 55.§ (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (8) Amennyiben a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó
bejelentési kötelezettségét elmulasztja, a Képviselő-testület bármely
képviselő indítványára a mulasztó képviselőt figyelmeztetésben
részesíti, és éven belüli ismételt mulasztás esetén a képviselő
megállapított tiszteletdíját 20%-kal 1 havi időtartamra csökkenti.
Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentést újra meg kell
állapítani.”
5.§ A Rendelet 68.§-a az alábbi (6)-(10) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) A települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei az Önkormányzat
Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ügyekben a nemzetiségi
közügyek intézése érdekében a polgármesternél kezdeményezhetik a
Képviselő-testület eljárását, valamint ilyen ügyekről tájékoztatást
kérhetnek, a képviselő-testület részére javaslatot tehetnek.
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(7) A polgármester a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben
(a továbbiakban: Njtv.) előírtak szerint köteles a kezdeményezés, javaslat
tárgyában történő döntéshozatal, illetve a tájékoztatás megadása iránt
intézkedni.
(8) Azon előterjesztések esetében, amelyek vonatkozásában az Njtv. alapján a
nemzetiségi önkormányzatot egyetértési, véleményezési jog illeti meg,
annak beszerzéséről a polgármester gondoskodik.
(9) A (9) bekezdés szerinti véleményezési, egyetértési jog gyakorlására a
véleményezési, egyetértési jog jogosultjának az erre irányuló
kezdeményezés kézhezvételét követő 30 napos jogvesztő határidő áll
rendelkezésére.
(10) A települési nemzetiségi önkormányzat az Njtv-ben rögzített egyetértési és
vélemény nyilvánítási jogának gyakorlása során az egyetértés tárgyában
hozott döntést, a kialakított és írásba foglalt véleményt a nemzetiségi
önkormányzat elnöke a polgármesternek küldi meg. A véleményezésre,
egyetértésre jogosultak nyilatkozatának tartalmáról, a nyilatkozattétel
elmaradásáról a képviselő-testületet az előterjesztő tájékoztatja.”
6.§ A Rendelet 56.§ (5) bekezdésében szereplő „36000- forint” szövegrész helyébe a
„32400 forint” szövegrész lép.
7.§ A Rendelet 4. melléklete az alábbi 5. ponttal egészül ki:

„5. A K épviselő-testület által a Társulásra átruházott hatáskörei
1. A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati
Társulásra átruházott feladat- és hatáskör:
Gondoskodik a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 33.-34.§-ában,
és 37.§-37/A.§-ában meghatározott hulladékgazdálkodási feladat- és
hatáskörök ellátásról.”
8.§ Hatályát veszti a Rendelet 52.§-a.
9.§ 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 2018.
február 15. napján.
Dr. Vártás József
jegyző
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12./ Napirendi pont tárgya:
A vásárokról és a piacokról szóló 27/2001.(VIII.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 26./sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester a lakosság tájékoztatásául elmondja, hogy a lakosság felé jelentéktelen
ez a módosítás, és amit, ha megszavaznak, nem fogja érinteni a vásár működését.
Ezek után - mivelkérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2018.(II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A vásárokról és piacokról szóló 27/2001. (VIII.27.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 14.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 feladatkörében eljáró Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1.§ A vásárokról és piacokról szóló 27/2001. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1.
melléklete helyébe a melléklet lép.
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr. Vártás József
jegyző
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K ihirdetési 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 2018. február
15. napján kihirdetésre került.

Dr. Vártás József
jegyző
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Melléklet a 8/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
„1. számú melléklet a 27/2001. (VIII.27.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által üzemeltetett vásáron a helypénzek mértéke a következő:
a) Állatok után fizetendő helypénz Ft/db/nap:
aa) ló, szarvasmarha
ab) sertés, juh, kecske
ac) szárnyas

416 forint + ÁFA
248 forint + ÁFA
40 forint + ÁFA

b) Járműről (tehergépkocsi, személygépkocsi, utánfutó, mezőgazdasági
vontató, fogatos jármű) történő árusítás esetén a fenti díjon felül
járművenként az alábbi díjat kell még fizetni:
ba)
bb)
bc)
bd)
be)

személygépkocsi:
személygépkocsi utánfutóval:
tehergépkocsi:
tehergépkocsi pótkocsival:
egyéb jármű:

128 forint + ÁFA
208 forint + ÁFA
248 forint + ÁFA
336 forint + ÁFA
88 forint + ÁFA

c) Földön és sátorban való árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett
négyzetmétere után
394 forint + ÁFA
d) Asztalon történő árusításnál az elfoglalt terület minden megkezdett
folyómétere után
394 forint + ÁFA
e) Azon járművek, ahol az árusítás járműről történik az alábbi helyfoglalási díj
fizetendő:
ea)
eb)
ec)
ed)

tehergépkocsi
személygépkocsi, egy vagy két fogatú jármű
kézikocsi és motorkerékpár
utánfutó

2.560 forint + ÁFA
880 forint + ÁFA
584 forint + ÁFA
1.120 forint + ÁFA

f) Sátorban történő árusítás esetén – amennyiben a gépkocsi a sátor mellett
parkol a gépkocsi parkolásért a fizetendő díjon túl +
168 forint + ÁFA
g) A vásárhoz tartozó parkolóhelyen elhelyezett gépjárművek után az alábbi
összegeket kell megfizetni:
ga) tehergépkocsi
gb) személygépkocsi, egy vagy két fogatú jármű
gc) motorkerékpár
h) WC használati díj:

416 forint + ÁFA
197 forint + ÁFA
88 forint + ÁFA
79 forint + ÁFA

i) A használati engedéllyel rendelkezők a napra megállapított díjak kétszeresét
fizetik meg előzetesen.
j) A pótdíjak összege: (9. § (4), 11. § (2) bekezdés)

2.560 forint + ÁFA”
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13./ Napirendi pont tárgya:
Az egyes lakásgazdálkodással összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 27./sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2018.(II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az egyes lakásgazdálkodással összefüggő önkormányzati rendeletek
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.-4.§ tekintetében a
lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 3. § (1)-(2), 4. § (3), 19. §, 20. § (3), 21.
§ (6), 23. § (3), 34. § 36. § (2), 84. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
az 5.§ tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.11 pontjában eljáró Humánpolitikai
Bizottság,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.
(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.18 és 2.20 feladatkörében eljáró
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
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1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes
szabályokról
szóló
12/2006.(III.27.)
önkormányzati
rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 4. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés
lép:

„(6) Edelény Város Önkormányzata a tulajdonában lévő lakásokat
a) szociális jogcímen
aa) rendszeltetésszerű használatra alkalmas hasznosítással,
vagy
ab) önköltséges alapon, vagy
b) versenyeztetés útján, vagy
c) közérdekű elhelyezés céljából, vagy
d) ”Esély Otthon” pályázat keretében
adja bérbe, valamint hasznosítja.”
2. § A Rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d)A 8. § (2) bekezdésben meghatározott éves névjegyzék javaslat elkészítése
során megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget.”
3. § A Rendelet a következő 10/A. §-al egészül ki.
„ Esély Otthon” pályázat keretében történő hasznosítás

10/A. §(1) A város népesség megtartó erejének megtartása, javítása a szakember
ellátottság folyamatos biztosítása érdekében bérlemény „Esély
Otthon” pályázat keretében biztosítható.
(2) Az „Esély Otthon” pályázat keretében biztosított bérlemény bérlője 18-35 év
közötti fiatal lehet.
(3) Az Önkormányzat vezető tisztségviselői, önkormányzati képviselő-testület tagjai,
valamint az előbbiek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói nem lehetnek
beköltözők.
(4) A bérlő az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles
lakbérfizetési kötelezettség nélkül.
(5) Egy fiatal, vagy pár, illetve család legfeljebb két éven keresztül lehet lakója a
bérleménynek.
(6) A Képviselő-testület az „Esély Otthon”pályázat keretében történő
hasznosítás elbírálását tartalmi és alaki követelményekkel
rendelkező kérelem előzetes benyújtásához köti.
(7) A lakhatási lehetőség igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal (vagy a
család, pár legalább egyik tagja) a városban vagy vonzáskörzetében
foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezzen.
(8) A bérlőnek kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a lakásba költözés
időpontjától számított három napon belül ott állandó lakcímet
létesít.
(9) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.”
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4. § A Rendelet 16. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki.
„g) „Esély Otthon” pályázat keretében hasznosított lakás ingyenes.”
5. § Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014. (XII.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1.1.14 pontja helyébe a
következő rendelkezés lép.

„1.1.14 Dönt az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére
vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) önkormányzati
rendelet 21. §-a alapján a közérdekű célra biztosított, illetve a 10/A. §
alapján az „Esély Otthon” pályázat keretében biztosított lakások
bérlőjének (bérlőinek) kijelöléséről.”
6. §Ez a rendelet 2018. március 1-jén 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 2018. február
15. napján kihirdetésre került.
Dr. Vártás József
jegyző
14./ Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek bérleti díjának megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 28./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak vannak olyan földterületei, főleg
szántók, amelyeket különböző gazdálkodóknak bérbe adnak. Ebben az előterjesztésben
a Nemzeti Földkezelő Alap bérleti díjait vették alapul, úgy módosítják az eddigi bérleti
díjakat.
Ezek után - mivel kérdés, vélemény nem lévén – a határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi, külterületi és
zártkerti földterületek bérleti díjának megállapításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
önkormányzat tulajdonában lévő belterületi külterületi és zártkerti
földterületek bérleti díjának megállapításáról szóló előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 147/2016.
(X.11.) határozatát módosítja és az önkormányzat tulajdonát
képező külterületi, valamint zártkerti ingatlanok éves bérleti díját
1.500 Ft/AK mértékben állapítja meg.
2. Amennyiben a bérbe adott zártkerti ingatlan művelés alóli kivonása
időközben megtörtént a bérleti díj megállapításánál a kivonást
megelőző AK értéket kell alapul venni.
3. A Képviselő-testület elrendeli a hatályban lévő szerződések
módosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételét,
haszonbérlőkkel történő egyeztetést.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Kapják: osztályok
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15./ Napirendi pont tárgya:
VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségek kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó
rendezvények, helyi termék napok támogatása című felhívásra támogatási kérelem
benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 29./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: „VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz
kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása című
felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz
kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása című
felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról” című előterjesztést és
az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be
VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz
kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása című
pályázati felhívásra.
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét maximum
bruttó 1 500 000 Ft összegben állapítja meg.
3. Képviselő-testület a támogatási kérelemhez bruttó 78 948 Ft
önerőt biztosít. Az önerőt a 2018. évi költségvetés általános
tartaléka terhére biztosítja.
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4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem
esetén a pályázat megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

16./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 30./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen
beszéltek arról, hogy a közbeszerzési tervnek lesz még módosítása, hiszen ez egy
tervezet dolog, vannak benne rég benyújtott pályázatok is, ami remélhetőleg pozitív
lesz. Van egy TOP-os pályázat, ami a legnagyobb, ez az Iparterület kialakítása
Edelényben címet viseli. Ezzel kapcsolatban arról kér tájékoztatást, hogy a területvétel
hogyan áll, lehet-e ebből közbeszerzés az éven, mert 90 %-ban azon múlik. Látható a
költségvetésből, hogy van beállítva egy összeg, az változhat-e, vagy mennyi lesz, mert
szó volt kisajátításról. Hogyan áll ennek a pályázatnak a sorsa?
Dr.Vártás József jegyző: A bizottsági ülésen is szóba került ez a beruházás, illetve a
közbeszerzés aktualitása. Tájékoztatta a bizottságokat a folyamatok előrehaladásáról, és
jelenleg ott tart a területvásárlásnak az ügye, hogy a képviselő-testület a tavalyi
döntése alapján a kisajátítás eljárás első fázisát megindították, az előzetes
szakvélemény kérés megtörtént, átutalták a szakvélemény készítés díját letéti számlára.
Várhatóan két héten belül kezükbe lehet az az értékbecslői szakvélemény, mely első
körben szakvéleményt fog alkotni arról, hogy az érintett területrészeknek a jelenlegi
forgalmi értéke ilyen célra mit képvisel. A Kormányhivatal Hatósági Főosztályának
kijelölő végzése alapján budapesti szakértő lesz kirendelve, ami kellő nyugalmat biztosít
mindenkinek arra, hogy a szakvélemény biztos, hogy körültekintő, alapos és független
lesz. Várják a szakvéleményt, ezt követően tudnak leülni a földtulajdonosokkal
ismételten egy egyeztetésre. A folyamatokat azért kellett előre mozdítani, mert
gyakorlatilag kényszerhelyzetben vannak a költségvetési rendelet megalkotásával is,
február 15-ig be kellett terjeszteni a képviselő-testület elé a költségvetési rendeletet,
amelyben szerepeltetni kell a hitelfelvételi célokat is, ezért került megjelölésre
ingatlanvásárlásra 100 millió forintos összegű hitelfelvételi tervezet. Ennek van egy
másik, államháztartási törvény általi előírása, és külön a Magyar Államkincstár felé is be
kell jelenteniük, és csak olyan célra lehet hitelt kapniuk, illetve kormányzati
hozzájárulást kérni, amely a költségvetési rendeletben és a Kincstár felé tett
bejelentésben is szerepel. Tehát időben is kötöttek, a folyamat is kötött.

156

Természetesen ez az összeg, majd a szakértői véleménytől függően változhat akár
csökkenhet, de remélik, hogy emelkedni nem fog, ezért ez a konstrukció került
előterjesztésre. Úgy látja, ha sikerülne megegyezni a földtulajdonosokkal, akkor pár
hónapon belül meg is történhetne az adásvétel. Szerinte 3-4 hónap átfutás kell,
tekintettel arra, hogy a vételártól függően a hitelfelvételi folyamatnak egy jelentős
szakasza azzal fog eltelni, hogy a kormányzati hozzájárulást megkapják a
hitelfelvételhez, ha addig esetleg nem kapnak célzott állami támogatást a területek
megvásárlására. Dolgoznak a projekten, még a műszaki megvalósításról annyit, hogy
gyakorlatilag a tervek előrehaladott állapotban vannak, a múlt hét pénteken tartottak
egy tervezői egyeztetést szakági tervezőkkel. Mindent az befolyásol, hogy mikor tudják
az ingatlant megvenni, mert ez befolyásolja az építési engedélyeket. Remélhetőleg
hamarosan ebben egyet előbbre léphetnek, és 2-3 héten belül a képviselő-testület
tárgyalhatja a szakértői véleményt, mivel a szakértői véleményben szereplő összegről
döntést kell hoznia. A kisajátítási eljárás menetét vázolván a következő lépés a
kisajátítási kérelem benyújtása, és arról való nyilatkozás, hogy a szakértői véleményben
szereplő fedezetet a képviselő-testület milyen formában biztosítja, és amennyiben egy
kisajátítási határozat születik, akkor azt ki is tudják fizetni a tulajdonos felé, mert ha
abban a pillanatban nem tudnak arról nyilatkozni, hogy igen, ki tudják fizetni,
gyakorlatilag a kisajátítási eljárás le sem tud zárulni.
Polgármester: Ebből látszik, hogy most kényszerpályán voltak, nem tudtak jobbat
kitalálni, nekik be kellett állítani az esetleges hitelfelvételt, mert ha ezt a mai napot
követően tennék meg a kormány felé, jogszabályra hivatkozással elutasítanák a hitel
felvételét, és akkor végképp meghiúsulna az iparterület tervezett beruházása,
megvalósítása.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzatának 2018. évi Összesített
közbeszerzési tervének elfogadásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Edelény Város Önkormányzatának 2018. évi Összesített
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény
Város Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési
tervét – a határozat mellékleteként - j ó v á h a g y j a.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a
jóváhagyott Edelény Város Önkormányzat 2018. évi összesített
közbeszerzési tervének Edelény város honlapján történő
közzétételét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, honlap szerkesztő
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Melléklet a 19/2018.(II.15.) határozathoz

Edelény Város Önkormányzatának

2018. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya

CPV kód

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

I. Építési beruházás
45232300-5
Iparterület
kialakítása
45231300-8
Edelényben
(TOP-1.1.1-1545223300-9
BO1-2016-00011)
45210000-2
Vásárcsarnok építésé Edelényben
a helyi termelők piacra jutásának
45210000-2
segítése érdekében
45213141-3
(TOP-1.1.3-15-BO1-201600019)
45210000-2
Környezettudatos
fejlesztések
45212200-8
Edelényben,
egy
zöldebb
45232300-5
városért
(TOP-2.1.2-15-BO145231300-8
2016-00016)
45213316-1

Nemzeti
eljárásrend

490 millió Ft

2018.IV.félév

2020.április 30.

Európai Uniós
forrás

Nemzeti
eljárásrend

205 millió Ft

2018.I.félév

2019.április 30.

Európai Uniós
forrás

Nemzeti
eljárásrend

310 millió Ft

2018.II.félév

2019.június 30.

Európai Uniós
forrás
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34928400-2
45112700-2
43325000-7
Kerékpárút építés Edelényben a
fenntartható
közlekedés
terjesztése érdekében
(TOP-3.1.1-15-BO1-201600022)
Jó szerencsét Császtán! - Edelény
térségének
bányászmúltját
bemutató tematikus élménypark
(TOP-1.2.1-16-BO1-201700018)
Kivitelezési munkálatok
Jó szerencsét Császtán! - Edelény
térségének
bányászmúltját
bemutató tematikus élménypark
(TOP-1.2.1-16-BO1-201700018)
Eszközbeszerzés
Közösségi terek kialakítása és a
leromlott
városi
területek
rehabilitációja Edelényben
(TOP-4.3.1-15-BO1-201600004)

45233200-1
45213316-1
45231300-8
45233162-2

Nemzeti
eljárásrend

315 millió Ft

2018.II.félév

2019.november 30.

Európai Uniós
forrás

Nemzeti
eljárásrend

258 millió Ft

2018.IV.félév

2020.december 31.

Európai Uniós
forrás

34120000-4
30000000-9

Nemzeti
eljárásrend

58 millió Ft

2018.IV.félév

2020.december 31.

Európai Uniós
forrás

45210000-2
34928400-2
43325000-7

Nemzeti
eljárásrend

255 millió Ft

2018.IV.félév

2020.június 30.

Európai Uniós
forrás

34928400-2
45210000-2
45221200-4
45112700-2

160

Településkép, közösségi tér
fejlesztése
45210000-2
(VP-6-7.4.1.1-16)
Közösségek házának fejlesztése

Nemzeti
eljárásrend

40 millió Ft

2018.II.félév

2019.augusztus 31.

Európai Uniós
forrás

Nemzeti
eljárásrend

75 millió Ft

2018.III.félév

2019.október 30.

Európai Uniós
forrás

45213140-6

Nemzeti
eljárásrend

37 millió Ft

2018.III.félév

2019.október 30.

Európai Uniós
forrás

Fiatalok helyben maradását célzó
fejlesztések
megvalósítása
Edelényben
45210000-2
(EFOP-1.2.11-16-2017-00040)
Lakóingatlanok felújítása

Nemzeti
eljárásrend

33 millió Ft

2018.II.félév

2018.december 31.

Európai Uniós
forrás

Fiatalok helyben maradását célzó
fejlesztések
megvalósítása
Edelényben
(EFOP-1.2.11-16-2017-00040)
Eszközök és bútorok beszerzése

Nemzeti
eljárásrend

29 millió Ft

2018.II.félév

2018.december 31.

Európai Uniós
forrás

Külterületi
helyi
közutak
fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.216)
Külterületi
utak
fejlesztése
Edelény-Császtán
Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok
infrastrukturális
fejlesztése,
közétkeztetés
fejlesztése
(VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)
Vásártér fejlesztése

45233160-8
45233222-1
45233228-3

39000000-2
39100000-3
39140000-5
39141000-2
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Integrált
térségi
programok
79952000-2
megvalósítása
az
Edelényi
92622000-7
járásban (EFOP-1.4.2-16-201680000000-4
00012)

Nemzeti
eljárásrend

42 millió Ft

2018.II.félév

2021.december 31.

Európai Uniós
forrás

Humán szolgáltatás fejlesztése 79952000-2
térségi szemléletben
92622000-7
80000000-4
(EFOP-1.5.3-16-2017-00013)

Nemzeti
eljárásrend

42 millió Ft

2018.II.félév

2020.szeptember 30.

Európai Uniós
forrás

Közösségi terek fejlesztése az
Edelényi járásban
45210000-2
(EFOP-2.1.2-16-2017-00014)
Rakacai
többfunkciós
tér
fejlesztése

Nemzeti
eljárásrend

54 millió Ft

2018.III.félév

2019.június 30.

Európai Uniós
forrás

Edelény, 2018. február 9.

Molnár Oszkár
polgármester
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17./ Napirendi pont tárgya:
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 31./ sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester szavazás előtt bejelenti személyes érintettségét, majd a határozati
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Polgármester szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Polgármester szabadságolási ütemtervének
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy
Molnár Oszkár polgármester 2018. évben 39 munkanap
szabadságra jogosult.
2. Képviselő-testület
a
polgármester
szabadságolási
ütemtervét - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2)
bekezdése alapján - a határozat mellékleteként
jóváhagyja.
3. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester
2017. évben a részére megállapított szabadságot
maradéktalanul kivette.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős:
polgármester, jegyző
Értesül: Jegyzői Titkárság
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Melléklet a 20/2018.(II.15.) határozathoz
Polgármester szabadságolási ütemterve
2018. év
Hónap
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

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

18./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 32./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal
jóváhagyásáról

kötendő

megállapodás

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nemzetiségi
önkormányzatokkal
kötendő
megállapodás
jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban:
Képviselő-testület)
az
Edelényi
Cigány
Nemzetiségi Önkormányzattal, az Edelényi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzattal
és
az
Edelényi
Ruszin
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött „Együttműködési Megállapodás”-okat
felülvizsgálta.
2. Képviselő-testület
az
Edelényi
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t
a határozat 1. mellékleteként egységes szerkezetben
jóváhagyja.
3. Képviselő-testület
megállapítja,
hogy
Képviselő-testület
15/2017.(II.02.) határozatával és az Edelény Cigány Nemzetiségi
Önkormányzata Képviselő-testületének a 1/2017. (II.07.)
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a
jelen határozat 1. mellékleteként elfogadott Együttműködési
Megállapodás aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti.
4. Képviselő-testület
az
Edelényi
Lengyel
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t
a határozat 2. mellékleteként egységes szerkezetben
jóváhagyja.
5. Képviselő-testület
megállapítja,
hogy
Képviselő-testület
15/2017.(II.02.) határozatával és az Edelényi Lengyel
Nemzetiségi
Önkormányzata
Képviselő-testületének
a
3/2017.(I.31.) határozatával jóváhagyott „Együttműködési
Megállapodás” a jelen határozat 2. mellékleteként elfogadott
Együttműködési Megállapodás aláírásának napjával egyidejűleg
hatályát veszti.
6. Képviselő-testület
az
Edelényi
Ruszin
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t
a határozat 3. mellékleteként egységes szerkezetben
jóváhagyja.

165

7. Képviselő-testület
megállapítja,
hogy
Képviselő-testület
15/2017.(II.02.) határozatával és az Edelényi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzata Képviselő-testületének a 4/2017. (I.31.)
határozatával jóváhagyott „Együttműködési Megállapodás” a
jelen határozat 3. mellékleteként elfogadott Együttműködési
Megállapodás aláírásának napjával egyidejűleg hatályát veszti.
8. Képviselő-testület
felhatalmazza
megállapodások aláírására.

a

polgármestert

a

Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Értesül: Nemzetiség Önkormányzatok, Pénzügyi Osztály

1.melléklet a 21/2018.(II.15.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király útja
52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592 képviseli:
Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat)
másrészről az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 Edelény,
István király útja 52. szám, adószáma: 15762812-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma:
762812 Képviseli: Molnár Imre József elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
(együttesen: Szerződő felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv. ) 80.
§ (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján
havonta igény szerint, de legalább harminckettő órában ingyenesen biztosítja az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása az Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 3780
Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban történik. A helyi önkormányzat a fenti
helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és
fenntartási költségeket viseli.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal ellátja:
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a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a Jegyzői Titkárság kijelölt
ügyintézője által,
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a
döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
d)Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat által szervezett
közfoglalkoztatási program ügyintézésétben 50 fő közfoglalkoztatotti létszámig külön
megállapodásban foglaltak alapján együttműködhet.
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok
és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli.
4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy
segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni.
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a
határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései
szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem
rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a
bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
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6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a
helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
elkülönülten szabályozza.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat elnökének
a feladta.
3. A kötelezettségvállalás rendje
- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Kötelezettségvállalásért
a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati
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-

hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.

5. Érvényesítés
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által írásban
megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben
meghatározottak szerint végzi.
6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.
- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.

jogosult

a

7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök
vagy az általa meghatározott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik.
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi
önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős.
9. Az operatív
szabályok
-

gazdálkodási jogkörök

gyakorlásával összefüggő

összeférhetetlenségi

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei a
nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
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3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával
kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi
nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt,
hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás
teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus
úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel
való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli
felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása
a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint
módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg lép
hatályba.
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Záradék:
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2018.(II.15.)
határozatával, az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
…../2018.(……..) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit aláírás napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2018. ……………… hó. … nap.

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzata
polgármester

Molnár Imre József
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnök

Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
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2.melléklet a21/2018.(II.15.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király útja
52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592 képviseli:
Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat)
másrészről az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 Edelény,
István király útja 52. szám, adószáma: 15783732-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma:
783738 Képviseli: Zele Józsefné elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
(együttesen: Szerződő felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.
§ (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján
havonta igény szerint, de legalább harminckettő órában ingyenesen biztosítja az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti
ingatlanban, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 145-ös számú irodájában történik.
A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a Jegyzői Titkárság kijelölt
ügyintézője által,
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a
döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a
közfoglalkoztatási program ügyintézését nem biztosítja.
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok
és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli.
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4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy
segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni.
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a
határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései
szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem
rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a
bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a
helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
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IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
elkülönülten szabályozza.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat elnökének
a feladta.
3. A kötelezettségvállalás rendje
- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Kötelezettségvállalásért
a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati
hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.
5. Érvényesítés
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által írásban
megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben
meghatározottak szerint végzi.
6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.
- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.

jogosult

a
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7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök
vagy az általa meghatározott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik.
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi
önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős.
9. Az operatív
szabályok
-

gazdálkodási jogkörök

gyakorlásával összefüggő

összeférhetetlenségi

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei a
nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával
kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi
nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar Államkincstár felé.
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3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt,
hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás
teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus
úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel
való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli
felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása
a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint
módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg lép
hatályba.
Záradék:
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2018.(II.15.)
határozatával, az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a …./2018.(…….) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit aláírás
napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2018. ……………… hó. … nap.
Molnár Oszkár

Edelény Város Önkormányzata

polgármester

Zele Józsefné

Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

elnök

Dr. Vártás József

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyzője
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3.melléklet a 21/2018.(II.15.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király útja
52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592 képviseli:
Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat)
másrészről az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 Edelény,
István király útja 52. szám, adószáma: 15783732-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma:
783738 Képviseli: Szónoczki János elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
(együttesen: Szerződő felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Njtv. )
80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzat működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján
havonta igény szerint, de legalább harminckettő órában ingyenesen biztosítja az
önkormányzati feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti
ingatlanban, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 145-ös számú irodájában történik.
A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a Jegyzői Titkárság kijelölt
ügyintézője által,
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a
döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
d) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a
közfoglalkoztatási program ügyintézését 5 fő közfoglakoztatotti létszámig biztosítja.
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok
és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli.
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4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy
segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni.
5. A jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő –
megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a
nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a
határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései
szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem
rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a
bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a
helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
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IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
elkülönülten szabályozza.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat elnökének
a feladta.
3. A kötelezettségvállalás rendje
- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Kötelezettségvállalásért
a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati
hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.
5. Érvényesítés
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által írásban
megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben
meghatározottak szerint végzi.
6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.
- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.

jogosult

a
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7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök
vagy az általa meghatározott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik.
8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi
önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős.
9. Az operatív
szabályok
-

gazdálkodási jogkörök

gyakorlásával összefüggő

összeférhetetlenségi

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az
érvényesítésre és a teljesítésigazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei a
nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával
kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi
nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar Államkincstár felé.
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3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt,
hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás
teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus
úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel
való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli
felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása
a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett be.
VI.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják, és szükség szerint
módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg lép
hatályba.
Záradék:
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 21/2018.(II.15.)
határozatával, az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
…./2018.(…….) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit aláírás napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2018. ……………… hó. … nap.
Molnár Oszkár

Edelény Város Önkormányzata

polgármester

Szónoczki János

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

elnök

Dr. Vártás József

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyzője
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19./ Napirendi pont tárgya:
Iskolai körzethatárok véleményezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 33./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Iskolai körzethatárok véleményezése
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
az előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény városra
vonatkozóan - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala által megküldött tervezetben foglaltak
szerinti - a 2018/2019. tanév beiskolázási körzethatárának
tervezetét tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Miskolci Járási Hivatal, Osztályok
20./ Napirendi pont tárgya:
Edelény belterület 655/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 34./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény
értékesítéséről

belterület

655/17

hrsz-ú

ingatlan

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény belterület 655/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
tulajdonát képező, Edelény belterület 655/17 hrszú, 502 m2
területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant – az
Ozorák István igazságügyi ingatlan-értékbecslő és műszaki
szakértő (igazolványszáma: 0682) által megállapított –
510.000,-Ft+áfa, azaz bruttó 647.700,-Ft vételáron értékesíti a
Méda-Star Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye:
3780 Ládbesenyő, Rákóczi u. 53., adószáma: 12832930-2-05,
képviseli Tóth Gellért ügyvezető) részére.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: ügyfél, osztályok, ügyvéd

21./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 35./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester - kérdés, vélemény nem lévén - a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést
és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést megtárgyalta
és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
22./ Napirendi pont tárgya:
Bizottságok 2018. évi munkatervének ismertetéséről
- Humánpolitikai Bizottság
- Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság elnökei ismertették
a bizottságok 2017. évi munkatervét, melyet a bizottságok jóváhagytak, valamennyi
munkaterv a képviselő-testület munkatervére épül.
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23./ Napirendi pont tárgya:
II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a
helyettesítés megszüntetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 37./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület előző ülésén nem fogadta el ezt az
előterjesztést, és doktornővel történt egyeztetés alapján, csütörtöki napokon 10 órától
16 óráig lesz rendelés, tehát a délutáni időben is fogászati ellátás, ezzel ez a probléma
is megoldódik.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem, szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2018.(II.15.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
szerződés
módosításáról
és
a
helyettesítés
megszüntetéséről
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény
Város Önkormányzata és TiKart Kft. (személyes ellátásra
kötelezett orvos: Dr. Kiss Judit) között 2014. április 30. napján
megkötött, Képviselő-testület által az 51/2014. (IV.23.) és
9/2016.(I.21.)
határozattal
módosított
feladat-ellátási
szerződés 2018. március 1. napjától történő módosításához
az alábbiak szerint hozzájárul:
a) Feladat-ellátási szerződés 14. pontjában lévő táblázat
helyébe a következő táblázat lép:
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nap

idő

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-13.00

10.00-16.00
7.00-13.00

az ellátás
megnevezése
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés

b) Feladat-ellátási szerződés 20. pontjában lévő táblázat
helyébe a következő táblázat lép:
nap

idő

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00

8.00-10.00

13.00-14.00

az ellátás
megnevezése
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés

c) Feladat-ellátási szerződés 2. pontjában „Edelény város

területén m űködő egészségügyi alapellátást nyújtó
szolgálatok
körzethatárairól
szóló
13/ 2002.
(VI .24.)”
szöveg
helyébe
„az
egészségügyi
alapellátások körzeteinek m egállapításáról szóló
27/ 2016.(XI I .15.)” szöveg lép.

2. Edelény Város Önkormányzata és TiKart Kft. (személyes
ellátásra kötelezett orvos: Dr. Kiss Judit) között 2014. április
30. napján megkötött, Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testület által az 51/2014. (IV.23.) és 9/2016.(I.21.)
határozattal jóváhagyott, módosított feladat-ellátási szerződést
egységes szerkezetben a határozat melléklete szerint
jóváhagyja.
3. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a módosított feladat-ellátási
szerződés aláírására.
4. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a II.
számú fogorvosi körzetben Dr. Májai Erzsébet Emőke
személyes közreműködésével történő tartós helyettesítésének
2018.02.28. napi hatállyal történő megszüntetését tudomásul
veszi.
Határidő: 1-2. és 4. azonnal, 3. 2018.02.28.
Felelős: polgármester
Értesül: érintett egészségügyi szolgáltatók, osztályok
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Melléklet a 25/2018. (II.15.) határozathoz

amely létrejött

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(fogorvosi tevékenységre)
módosításokkal egységes szerkezetben

egyrészről Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár Oszkár
polgármester) 3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05,
továbbiakban Megbízó,
másrészről TiKart Kft. (székhely: 3518 Miskolc, Barátság tér 10. adószáma:
24316275-2-05), a továbbiakban Megbízott
között a mai napon az alábbi
feltételekkel:
1.

Szerződő felek rögzítik, hogy Edelény István király útja 65. szám alatt
működtetett, az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben területi ellátási
kötelezettséggel bíró fogorvosi körzet működik.

2.

Megbízó jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat fogorvosi
tevékenység ellátásával, területi ellátási kötelezettséggel, melyet
Megbízott az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló
27/2016.(XII.15.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében meghatározott
II. számú fogorvosi körzetben lát el.

3.

A személyes ellátására kötelezett orvos:
Dr. Kiss Judit születési hely, idő: Miskolc, 1983.01.28. anyja neve: Szikszai
Margit, 3700 Kazincbarcika, Csákány utca 26. szám alatti lakos.

4.

A fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak
módosítását Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Északmagyarországi Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) közvetlenül köti meg.
A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés megkötésekor és
hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal.
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés
aláírásával teljes egészében Megbízottra engedményezi.

5.

Megbízott vállalja, hogy az OEP-től a fogorvosi teendők ellátására
rendelkezésre bocsátott összegből a fogorvosi ellátást a mindenkor hatályos
jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.

6.

Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi
feltételeit is.
A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti az
ingatlant kezelő intézmény vezetőjét és Edelény Városi Önkormányzat
Jegyzőjét.
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Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve
a helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el.
7.

A feladat ellátása céljára Megbízó a tulajdonában lévő a jelen szerződés
hatályban léte alatt Megbízott részére továbbra is bérleti díj fizetése nélkül
biztosítja az Edelény, István király útja 65. szám alatt a fogorvosi feladatok
ellátásához szükséges rendelőhelyiséget.

8.

Megbízott az üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeket az ingatlan
mindenkori kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg.
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön
megállapodás ezen szerződéssel együtt érvényes.

9.

A rendelő felújítása, gépészeti tartozékainak cseréje a Megbízót terhelik a
Képviselő-testület döntésének megfelelően.
Megbízó vállalja az ingatlan és az ingóságok folyamatos, teljes körű vagyon-,
és felelősségbiztosítását.

10.

Megbízott gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatáról, a 10.
pontban megfogalmazottakon túlmenően karbantartásáról, jelzi a keletkezett
meghibásodásokat és őrzi a rendelő állagát.

11.

Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a
helyiségeket, azok központi berendezéseit ugyanolyan műszaki állapotban
köteles visszaszolgáltatni, mint amilyen műszaki állapotban azt átvette.
A helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és visszaadáskor is
jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

12.

Felek rögzítik, hogy a II. számú fogorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1
fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt.
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban előírtaknak
megfelelő feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, megteremtése, a
működési engedélyek beszerzése, a finanszírozási szerződés megkötése,
statisztikai adatok szolgáltatása, illetve a működtetéssel kapcsolatos egyéb
adatok kezelése, nyilvántartása, szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek
költségei Megbízottat terhelik.

13.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi feladatokat a
mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon
látja el, valamint betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó
mindenkori jogszabályi előírásokat és azt ismerteti a lakossággal.
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14.

Rendelési idő:
nap

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

idő

7.00-13.00
7.00-13.00
7.00-13.00

10.00-16.00
7.00-13.00

az ellátás m egnevezése
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés

Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a Felek
megállapodása alapján módosítható.”
15.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város polgármesterét a
fogorvosi feladatok ellátásáról szükség szerint írásban vagy szóban
tájékoztatja.

16.

A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről
egymást kölcsönösen tájékoztatni.

17.

A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján,
továbbá ha azt bármelyik fél felmondja.
A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással –
felmondja,
a) ha a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit
írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat,
b) ha a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való
jogosultságát bármely okból elveszti.
Felmondási idő 6 hónap.

18. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén a
körzetmódosítással
érintett
települési
önkormányzat
kártalanítási
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a
Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A
kártalanítás mértékét Megbízott és az érintett önkormányzat a körzetből
kikerült betegek arányában állapítják meg a praxis folyó évi finanszírozására
vetítve, az adott rész elcsatolását követő hónap 15. napjáig.
19. Megbízott ügyeleti ellátásban nem vesz részt.
20. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a 14. pontban rögzített rendelési
időn túl az Edelény István király útja 65. szám alatt működtetett rendelőben
magánrendelést folytasson.
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Magánrendelés ideje:
nap

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

idő

13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00

8.00-10.00
13.00-14.00

az ellátás m egnevezése
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés
rendelés

21. A jelen szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a szükséges
működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási
szerződés érvényességének napjától, de leghamarabb 2014. év június hó 01.
napján lép hatályba.
22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt
helybenhagyólag tíz eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával egyidejűleg
három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra.
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2014. (IV.23.), 9/2016.(I.21.) és
25/2018.(II.15.) határozattal a feladat-ellátási szerződést jóváhagyta.
E d e l é n y, ……………………..

……………………………………….

M egbízó

Ellenjegyezte:

………………………………………
Dr. Vártás József
jegyző

E d e l é n y, ……………………..

…………………………………

M egbízott

………………………………………
Száz Attiláné
Pénzügyi Osztály vezetője
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Hitelesítés:
A feladat-ellátási szerződést
Abod Község Önkormányzata
30/2014. (V.5.), 4/2016. (II.16.) és
………./…………(………....) határozatával,

P.H.

………………………………
polgármester

Balajt Község Önkormányzata
33/2014. (IV.30.), 12/2016. (II.10.) és
………./…………(………....) határozatával,

P.H.

………………………………
polgármester

Borsodszirák Község Önkormányzata
36/2014. (V.6.), 15/2016. (II.12.) és
………./…………(………....) határozatával,

P.H.

………………………………
polgármester

Ládbesenyő Község Önkormányzata
25/2014. (IV.24.), 10/2016. (II.11.) és
………./…………(………....) határozatával,

P.H.

………………………………
polgármester

Szendrőlád Község Önkormányzata
47/2014. (IV.28.), 15/2016.(II.9.) és
………./…………(………....) határozatával.

P.H.

………………………………
polgármester

Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönte a megjelenést, és az ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző

191

