EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. június 21-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
1. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról
2. Edelényi Mátyás
jóváhagyásáról

Óvoda

és

Bölcsőde

Honvédelmi

Intézkedési

Tervének

3. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
4. Beszámoló a települési szilárd
feladatokról és tapasztalatokról
5. Központi orvosi
megkötéséről
6. Edelény Bányász
elszállításáról

ügyeleti
utca

hulladék-szállítással

ellátásra
végén

vonatkozó

található

kapcsolatos

feladat-ellátási

bányagödörből

2017.

évi

szerződések

történő

hulladék

7. Nyersanyagnorma és egyedi étkeztetési szolgáltatási díj megállapításáról
8. A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú támogatási szerződésben
megvalósítási helyszín módosítása és költség átcsoportosítás kezdeményezéséről
9. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
10. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű
adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
11. Edelény 1/111 hrsz-ú „út megnevezésű ingatlan közterület névvel történő
ellátásáról
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Zárt ülés:
1. Beruházás helyszínének módosításáról II.

E d e l é n y, 2018. június 21.

Dr.Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 21-én a
Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes
nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai Gyula,
Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István,
Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztályvezető h.
Dr.Hudák Zita Járási Hivatal vezetője
82./ számú előterjesztésnél:

Begov Zoltán tű.alez. tűzoltóparancsnok
Kazincbarcikai
Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

91./ számú előterjesztésnél:

Sáhó Zoltán Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezetője

Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 11 fő
jelen van, később érkezik Magyar Árpádné, így a képviselő-testület létszáma 12 fős lesz.
Napirend előtt arról szólt, hogy a városok, a települések, az emberek életében ilyenolyan pletykák elég sűrűn elő szoktak fordulni, ő soha nem szokott foglalkozni pletyka
szintű dolgokkal, viszont az elmúlt hetekben megjelent suttogó propaganda szinten egy
olyan dolog, ami hozzá sok helyről eljutott. Konkrétan még a református lelkész atya is
személyesen tett egy megállapítást, ami gyakorlatilag a jövő évi önkormányzati
választásokra vonatkozik. Valaki, vagy valakik azt terjesztik a városban, hogy Molnár
Oszkár már úgysem indul polgármester jelöltként. Szeretné leszögezni mindenkinek, akit
illet, és akit nem illet annak is, hogy szó sincs erről. Természetesen, ha a jó Isten élteti
indulni fog a polgármester választáson, és kéri, hogy akik ezt terjesztik, hagyják abba,
mert nincs semmi alapja.
Ezek után az alábbiakban ismertette az ülés napirendi pontjait:
1. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról
2. Edelényi Mátyás
jóváhagyásáról

Óvoda

és

Bölcsőde

Honvédelmi

Intézkedési

Tervének

3. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
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4. Beszámoló a települési szilárd
feladatokról és tapasztalatokról
5. Központi orvosi
megkötéséről
6. Edelény Bányász
elszállításáról

ügyeleti
utca

hulladék-szállítással

ellátásra
végén

vonatkozó

található

kapcsolatos

feladat-ellátási

bányagödörből

2017.

évi

szerződések

történő

hulladék

7. Nyersanyagnorma és egyedi étkeztetési szolgáltatási díj megállapításáról
8. A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú támogatási szerződésben
megvalósítási helyszín módosítása és költség átcsoportosítás kezdeményezéséről
9. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Javasolja a nyílt ülés napirendjére felvenni a „Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi
hozzájárulásról” szóló 91./ sorszámú, az „Edelény 1/111 hrsz-ú „út megnevezésű ingatlan
közterület névvel történő ellátásáról” szóló 92./ sorszámú előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgármester javasolja a zárt ülés napirendjére felvenni a „Beruházás helyszínének
módosításáról II.” szóló, 93./ számú előterjesztést.
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem, 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.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt – 11 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az
alábbiak szerint:
1. Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról
2. Edelényi Mátyás
jóváhagyásáról

Óvoda

és

Bölcsőde
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Honvédelmi

Intézkedési

Tervének

3. Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendeletének módosításáról
4. Beszámoló a települési szilárd
feladatokról és tapasztalatokról
5. Központi orvosi
megkötéséről
6. Edelény Bányász
elszállításáról

ügyeleti
utca

hulladék-szállítással

ellátásra
végén

vonatkozó

található

kapcsolatos

feladat-ellátási

bányagödörből

2017.

évi

szerződések

történő

hulladék

7. Nyersanyagnorma és egyedi étkeztetési szolgáltatási díj megállapításáról
8. A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú támogatási szerződésben
megvalósítási helyszín módosítása és költség átcsoportosítás kezdeményezéséről
9. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
10. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű
adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
11. Edelény 1/111 hrsz-ú „út megnevezésű ingatlan közterület névvel történő
ellátásáról
Zárt ülés:
1. Beruházás helyszínének módosításáról II.
Napirendi pontok tárgyalása
1./ Napirendi pont tárgya:
Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az
azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról
Előadó: tűzoltóparancsnok
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 82./ sorszám alatt.)
Polgármester megkérdezi Begov Zoltán tűzoltóparancsnok urat, hogy kíván-e a
beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tenni.
Begov Zoltán tű.alez. tűzoltóparancsnok a beszámolóval kapcsolatban pár mondatot
szeretne elmondani. Először is köszöni a lehetőséget, hogy megtehették ezt a beszámolót,
melyből látható, hogy némi emelkedés tapasztalható elsősorban a szabadtéri tüzek
vonatkozásában Edelény és térségében.
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Ezzel kapcsolatban próbáltak egy olyan propaganda-tevékenységet folytatni itt Edelényben
is és a működési területükön is, ami eljut a lakossághoz, és remélhetőleg ezen tűzesetek
száma csökkenni fog. Az tudni kell a tisztelt lakosságnak is, hogy a belterületen történő
zöldhulladék égetés önkormányzati rendeletben szabályozzák. Alapvetően tilos a
belterületen zöldhulladék égetése, ez alól adhat kivételt az önkormányzati rendelet.
Szeretné kérni a tisztelt lakosságot, hogy a rendeletben foglaltakat tartsa be, illetve a
külterületi égetéssel kapcsolatban is vannak szabályok, ezek betartására is szeretné felhívni
a figyelmet. Van lehetőség külterületen égetni, ezt előre be kell jelenteni a tűzvédelmi
hatóságnak, ami Kazincbarcikán a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon található és megfelelő
feltételek mellett engedélyezni szokták ezeknek a területeknek az égetését. A másik talán
pozitív dolog, hogy egyre többet találkoznak olyan lakásokkal, ahová szénmonoxid
mérgezés gyanúja miatt mennek ki, és egyre több alkalommal tapasztalják, hogy
terjedőben van a lakosság körében a szénmonoxid-érzékelőnek a használata. Úgy gondolja,
ez örömteli dolog, mivel nagyon sok életet tud ez megmenteni, mert időben jelzi a
problémát. Ott, ahol ilyen gázüzemű készülékek vannak használatban, legyen az fűtő vagy
vízmelegítő berendezés, ajánlott ilyen szénmonoxid-érzékelőnek a használata. Elmondja,
hogy egyéb ellenőrzéseket is folytattak a településen, gondol itt a belterületi vízelvezető
árkoknak az ellenőrzésére, a befogadó-helyeknek az ellenőrzésére. A jegyzőkönyvekből azt
tapasztalta, illetve azt mondták a kollégák, hogy rendben volt minden, hiányosságot nem
tapasztaltak. Végezetül megköszöni a város intézményeinek és a képviselő-testületnek az
együttműködését.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy második alkalommal olvashatják a tűzoltóság
munkájáról szóló beszámolót, és szerinte rendkívül érdekes beszámolókat olvashatnak,
mert a lakosság nagy részében még mindig az van, hogy a tűzoltó gyakorlatilag a
tűzoltással foglalkozik. Érdemes mindenkinek egy ilyen beszámolót elolvasni, ami fenn
van a városnak a honlapján, rendkívül sok és szerteágazó feladatot lát el ma már a
tűzoltóság, nemcsak a műszaki mentést, amelynél látják a darabszámot, hogy egyre nő,
hanem a tűzvédelmet megelőző feladatokat, polgárvédelmi feladatokat, de gyakorlatilag
már a kéményseprés is idetartozik. Úgy gondolja, hogy a tűzoltók munkája
Magyarországon is nem véletlenül elismert helyen szerepel a lakosság körében, hiszen a
klasszikus értelembe vett lánglovagok a mindennapokban is kimondottan példaértékűen
állnak helyt. A beszámolót köszöni és a maga részéről elfogadja és elfogadásra javasolja.
Virág Tamás képviselő a FEFA Kft. nevében szeretné megköszönni azt a szakszerű
intézkedést, amely húsvét péntek hajnalán egy rendkívüli eseményhez érkeztek ki.
Az üzem kigyulladt egy elektromos zárlat miatt, és ahhoz, hogy nem keletkezett nagyobb
probléma és nem égett le az egész üzem a benne lévő gépekkel, és hogy 50 embernek
tudják a munkáját biztosítani, ez a tűzoltóknak a gyors, szakszerű intézkedésének volt
köszönhető, ami ezúttal is szeretne megköszönni a társaságuk nevében.
Polgármester köszönetet mond a Katasztrófavédelem minden munkatársának. Hálát ad,
hogy nagyobb katasztrófa az elmúlt esztendőkben nem alakult ki a városban, reméli, hogy
el is kerüli a várost a jövőben is minden ilyen esemény. Elmondja, hogy nem túl régen
érkezett hozzá egy kérés a Kazincbarcikai Tűzoltóság részéről, miszerint egy
légkondicionáló berendezést szeretnének beépíteni, és ehhez kértek segítséget, ez a
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segítség a napokban meg fog történni, és talán picit normálisabb körülmények között
tudják majd végezni a munkájukat, melyhez jó egészséget kíván.
Ezek után a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2018.(VI.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a
tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Edelény város
tűzvédelmi
helyzetéről,
a
tűzvédelem
érdekében
tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017.
évi beszámolóját a határozat mellékleteként elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: tűzoltóparancsnok, osztályok

Melléklet a 65/2018.(VI.21.) határozathoz

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
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KAZINCBARCIKAI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
KAZINCBARCIKAI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Beszámoló
A Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2017. évi tevékenységéről
Készítette:

Begov Zoltán
tű. alez.
tűzoltóparancsnok
Kazincbarcika, 2018. június 11.

Kitűzött feladatok végrehajtása
A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: HTP) az egységes
katasztrófavédelmi szervezet helyi szerveként, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Kirendeltsége közvetlen
irányítása alatt végezte tevékenységét a beszámoló által érintett időszakban is. Integrált feladatait
a 2011. évi CXXVIII. tv. (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 1996. évi XXXI. tv.
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(továbbiakban tűzvédelmi törvény) és végrehajtási rendeletei, továbbá belső szabályzókban
meghatározottak szerint látja el.
1.Vezetés, irányítás
A HTP szerves részét képezi a 2013.12.01.én megalakult Aggteleki Katasztrófavédelmi Örs
(továbbiakban KVÖ), mely a világörökség részét képző Aggteleki Nemzeti Park területén
található és 12 településen lát el mentő tűzvédelmi feladatokat, így a működési területünkön
tovább nőtt a tűzbiztonság.
A HTP és a KVÖ működési területén 50 település található, melyből 3 város, nagysága 792.900
ha (792,9 km2), lakosok száma 85.000 fő. A HTP veszélyeztetettsége több irányú. Legjelentősebb
veszélyforrások, a működési területünkön található számos felsőküszöb értékű veszélyes üzem,
valamint a városban található 40 db középmagas épület. Kiemelkedő továbbá, az ár- és belvízi
veszélyeztetettség (Sajó folyó, Bódva patak, Tardona patak, Harica patak, Bán patak), a
hegyvidéki településeken előforduló hirtelen esőzésekből adódó villámárvizek, a nagymértékben
megnövekedett közúti áruszállítás, kamion forgalom (a 26-os, 27-es számú főközlekedési utakon),
és a fokozottan veszélyeztetett erdősült területek nagysága (Bükki Nemzeti Park, Aggteleki
Nemzeti Park).
2.Mentő tűzvédelem
2017-ban a HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya, tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte. A II-es, vagy az
annál magasabb riasztási fokozat elrendelésekor munkaidőben, vagy munkaidőn túl a jelzést
értékelve vonult magasabb beosztású elöljáró a káreset helyszínére.
A HTP és a KVÖ működési területén 2017-ben 536 tűzeset, 235 műszaki mentés történt, 114
esetben kaptunk téves jelzést és 8 esetben szándékosan megtévesztő jelzéshez vonultak
egységeink. A HTP ügyeletére 15 esetben jeleztek be utólagosan tűzesetet, 62 esetben pedig
kiérkezésünk előtt a lakosság felszámolta a jelzett káreseményt.
Tényleges riasztási fokozat: I-es 805 db, II-es 2 db, III-as 1 db, a kiemelt riasztási fokozat
elrendelése 70 esetben történt.
Tűzvizsgálati eljárás a HTP és a KVÖ működési területén 3 esetben indult.
Edelény vonatkozásában az alábbi statisztikai számadatok szolgálnak kiindulási pontként a mentő
tűzvédelem értékelésében:

A KAZINCBARCIKAI HTP VONULÁSI ADATAI, KÁRESETEK MEGOSZLÁSA SZERINT,
EDELÉNY VONATKOZÁSÁBAN
Edelény

2013

9

2014

2015

2016

2017

24

Tűzeset

20
0

Ebből utólagos jelzés

26
0

23
1

59
3

1

Műszaki mentés

5

12

10

4

12

Téves jelzés

3

4

3

35

17

Szándékosan megtévesztő
jelzés

2

0

1

2

2

Vonulás összesen

34

36

40

64

90

2017-ban a káresetek nemzetgazdasági jelleg szerinti megoszlása Edelény vonatkozásában:
Ipar-2, lakás-személyi ingatlan-2, közlekedés, közút, közterület-3, tűzeset szabad területen -5,
egyéb-15.

TŰZESETEK NEMZETGAZDASÁGI ÁGAK SZERINTI MEGOSZLÁSA
Edelény
Ipar
Kereskedelem, Vendéglátás
Lakás és szem. ingatlan
Tűzeset szabad területen
Közlekedés; Közút; Közterület
Egyéb

2013

2014

2015

2016

2017

0
1
5
15
0
3

0
0
6
12
0
2

1
0
7
11
1
6

2
0
11
6
0
4

0
0
18
25
0
16

MŰSZAKI MENTÉSEK FAJTA SZERINTI MEGOSZLÁSA
Edelény
Állatbaleset
Egyéb
Elemi csapás - viharkár
Életmentés
Fa kidőlés
Gázszivárgás
Halott kiemelés
Közúti baleset
Rovar (méh/darázs)
Sérült mentése
Veszélyes anyagok
Vízkárok
Szénmonoxid szivárgás

2013

2014

2015

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0

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

1
0
2
0
4
1
1
2
0
0
0
0
0
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2016
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1

2017
0
2
0
0
3
0
0
6
0
0
0
0
2

A közlekedési balesetek száma a személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos növekedése
mellett a 2014. óta általánosságban elmondható hogy folyamatosan emelkedik. A közlekedésben
résztvevő járművek biztonságtechnika, utas- és ütközésvédelem tekintetében komoly fejlődésen
mennek keresztül. Ezen események felszámolásához történő felkészülés megköveteli a
beavatkozáshoz szükséges technikai eszközpark folyamatos fejlesztését és a végrehajtó állomány
elméleti és gyakorlati ismereteinek naprakészségét.
A szolgálati csoportok irányítását végző, azok tevékenységéért közvetlenül felelős
szolgálatparancsnokok, rajparancsnokok, szerparancsnokok az elméleti és gyakorlati feladatok
végrehajtása, a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység irányítása, és a szolgálatszervezési
feladatok terén a szakmai elvárásoknak megfelelően, magas színvonalon tevékenykedtek, de
ugyanez mondható el a beosztott tűzoltói, a gépjárművezetői, a különleges szerkezelői állomány
munkavégzéséről, hozzáállásáról.
A Kazincbarcika HTP és az Aggtelek KVŐ állományának létszáma az aktuális állománytábla
szerint 88 fő. Ebből készenléti szolgálatot ellátó 24/48 órás munkarendben dolgozó 81 fő. Jelenleg
a készenléti szolgálatot ellátók vonatkozásában 79-en teljesítenek szolgálatot.
2017-ben megfelelő iskolai végzettség hiányában 4 fő teljesít megbízásos szolgálatot 1 KVMB-s
és 3 fő rajparancsnok. 2017-ben mind a négyen megszerezték szakirányú felsőfokú képesítésüket.
Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága 2017-ben is biztosított
volt.
2.2. Oktatás, képzés, szakmai versenyek:
A továbbképzés, kiképzés gerincét a készenléti szolgálatot ellátó állomány éves kiképzési terve,
valamint gyakorlatterve alkotja.
Elsődleges cél az éves kiképzési terv összeállításánál, hogy a képzés tematikája vegye figyelembe
a helyi körülményeket, veszélyforrásokat, sajátosságokat, mint például a területi elhelyezkedés,
földrajzi viszonyok, szélsőséges időjárási tényezők következményei, veszélyes ipari üzemek,
közlekedés terén bekövetkezett változások, fokozott figyelmet szenteljen a legújabb beavatkozási
módszerek, eszközök megismerésének, valamint kiemelt területként foglalkozzon a központi,
illetve területi szervek által kiadott intézkedésekkel.
Az éves kiképzési terv meghatározta, hogy naponta, hetente mennyi óraszámot kell kötelező
jelleggel az elméleti és a gyakorlati képzésre fordítani, de lehetőséget biztosít további
foglalkozások megtartására is. A helyismereti foglalkozásokat és a szituációs begyakorló
gyakorlatokat minden esetben megtartottuk, az ütemezés szerinti létesítményben, biztosítva ezzel
a készenléti szolgálatot ellátó állomány helyismereti készségének fejlesztését, elősegítve ezzel a
biztonságosabb és hatékonyabb munkavégzést.
A HTP-n és a KVÖ-n 2017-ben 12 parancsnoki ellenőrző gyakorlatot tartottunk, melyből 6
nappali, 6 éjszakai gyakorlat volt. Mindhárom szolgálati csoport 23 helyismereti foglalkozáson,
16 db begyakorló gyakorlaton, 1 db „belső védelmi terv” és 1 db „külső védelmi terv”, valamint
egy „Súlyos Káresemény Elhárítási Terv” (SKET) gyakorlaton vett részt, így segítve a
tűzoltóságok és a társszervek közötti együttműködést.
Az elméleti foglalkozásokon és a szerelési gyakorlatokon szerzett ismereteket megfelelően
alkalmazták a gyakorlatok során, s ezek tapasztalatait a további munkavégzés alkalmával
hasznosították.
A parancsnokság területi elhelyezkedéséből adódóan továbbra is a legnagyobb óraszámban a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos beavatkozási feladatokat, valamint a középmagas épületekben
bekövetkezett tűzesetek felszámolását oktatjuk. A személyi állomány kiképzésének,
továbbképzésének színvonala, minősége az értékelt időszakban megfelelt a szakmai elvárásoknak.
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Az állomány a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, valamint a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi
Kirendeltség által szervezett továbbképzéseken, gyakorlatokon részt vett, a szükséges
ismereteket elsajátította. A BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (BM KOK) által
indított szaktanfolyamokra és az alapfokú gépjármű vezetéstechnikai képzésre az
igényeknek megfelelően folyamatosan iskoláztuk be dolgozóinkat.
A B.A.Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2017. májusában szervezett felmenő
rendszerű Megyei Szakmai Versenyen csapatunk ismételten kiváló eredményét érte el, és
összetett csapatversenyben a legjobbnak bizonyult. A versenyen elért első helyezés
eredményeként augusztusban tűzoltóságunk képviselhette megyénket a Veszprém megyei
Csopakon megrendezésre kerülő XI. Országos Tűzoltó Szakmai Versenyen. A 20 csapatot
felvonultató Országos Döntőben kiemelkedő teljesítménnyel beosztott kategóriában 12. helyezést,
gépjárművezetői kategóriában 3; összetett csapatversenyben 9. helyezést értünk el.
A csapat tagjai. Veres Béla tű. ftzls; Veres Tibor tű. ftörm; Slíz Krisztián tű. törm; Sztari Szabolcs
tű. ftörm; Révész Ádám tű. örm. Tóth Gyula tű. ftörm.
A tűzoltó-parancsnokság személyi állományának minden tagja az éves ismétlődő egészségügyi
alkalmassági valamint az azt követő fizikai alkalmassági vizsgálaton alkalmas minősítést kapott.
3. Lakosságvédelmi feladatok
A települési polgári védelmi szervezetbe történő beosztás a 62/2011. (XII. 29.) BM rendeletben
meghatározottak alapján már a korábbi években megtörtént. A Kazincbarcikai HTP-hez tartozó 3
katasztrófavédelmi megbízott összesen 93 településen irányítja, felügyeli a megalakított köteles
települési polgári védelmi szervezetek működését. Munkájuk során állandó feladatot jelent a
beavatkozásokhoz elengedhetetlen adatok naprakészségének biztosítása, az ehhez kapcsolódó
adattárak feltöltése, pontosítása.
3.1.Polgári védelmi szervezetek felkészítése
Edelény és Szakácsi települések tekintetében a beosztott PV szervezeti létszámot, valamint a
felkészített létszámot az alábbi diagram tartalmazza:
300

300296

250

PV létszám megalakítás
szerint

200

Határozattal beosztott

150

Felkészített létszám

121

100
50
0

3 3 3
Edelény

Szakácsi

Köteles Polgári Védelmi szervezetek képzései
Települési polgári védelmi szervezet alapképzés került megtartásra 2017-ben Ormosbánya,
Rudabánya, Rudolftelep, Sajógalgóc, Királd, Sajómercse, Serényfalva, Sajószentpéter (műszaki
egység 50 fő) Putnok települések beosztottjai számára, ahol az állomány az alapképzési
témakörökön, tudásanyagon túl az árvízi, villámárvízi feladatok elméleti és gyakorlati
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megvalósításával is megismerkedett. A műszaki egységek gyakorlatok keretében sajátíthatták el
az árvízi védekezés fogásait, a védművek építésének technikáit. Az alapképzéseket követően a
riasztási gyakorlatok minden esetben 30 napon belül megtartásra kerültek, és a kirendeltség
vezetői értékelés alapján megfelelt értékelést kaptak. Edelény Járás területén az alapképzés
minden településen végrehajtásra került.
Az Edelény város Köteles Polgári Védelmi Szervezetbe beosztott létszám 300 fő. Részleges
alapkiképzése 2014-ben megtörtént, ahol a beosztott állomány, az alapképzési témakörökön,
tudásanyagon túl, az árvízi, villámárvízi védekezési feladatokkal, azok gyakorlati
megvalósításával is megismerkedett. A műszaki egység gyakorlat keretében sajátította el az árvízi
védekezés szakfeladatait. Edelény város vonatkozásában a Parancsnokság teljes létszámmal,
valamint a Műszaki Egység részlegesen került felkészítésre, a fennmaradó egységekbe beosztott
személyek alapképzésére a 2018. év során kerül sor. A polgári védelmi szervezet szakképzése a
2018. évtől kerül végrehajtásra.
A Szakácsi település Köteles Polgári Védelmi Szervezetbe beosztott létszám 3 fő. Alapkiképzése
2014-ben megtörtént.
Önkéntes mentőcsoportok
Tárgyidőszakban 15 db TMCS került megalakításra, és kiképzésre, Ormosbánya (10 fő),
Rudolftelep (10 fő), Dubicsány (8 fő), Szuhakálló (8 fő), Sajókaza (9 fő), Izsófalva (8 fő), Királd
(8 fő), Nagybarca (8 fő), Tardona (8 fő), Alacska (8 fő), Jósvafő (8 fő), Lak (60 fő), Hangács (10
fő), Damak (10 fő), Ziliz (10 fő) településeken.
Edelény város Települési Önkéntes mentőcsoportja már a 2015-ös évben megalakításra került, 10
fős létszámmal.

A minősítő gyakorlatokat a Kazincbarcikai KVK vezetője minden esetben megfelelőre értékelte.
A mentőszervezetek a részükre szervezett rendszerbeállító és minősítő gyakorlatokon, alapvető
vízkár-elhárítási tevékenységből, nemzeti minősítést szereztek. Ezzel elmondható, hogy már 44
db önkéntes települési mentőcsoport működik a katasztrófavédelmi megbízottjaink koordinációja
mellett.
A járási mentőcsoportjaink száma három. Edelény járásban 40 fő 14 db technikai eszközzel,
Putnok járásban 20 fő 2 db technikai eszközzel, Kazincbarcikai járásban 27 fő 6db technikai
eszközzel alkalmazható
3.2. Ár-belvíz, rendkívüli időjárás elleni védekezés, felkészülés:
A felkészülés jegyében 2017. év elején pontosításra kerültek a befogadó helyek, melegedő helyek,
polgári védelmi szervezetek, beosztott védekezéshez használható technikai eszközök,
polgármesterek és közbiztonsági referensek nevei és elérhetőségei, települési adatlapok, járási
mentőcsoport adatai. Pontosítottuk a védekezéshez használható technikai eszközöket, a
polgármesteri kijelölésük már a korábbi években megtörtént. A három járásunk területén 250 db
technika van határozottal kijelölve, lebiztosítva.
A téli, hideg időjárás beköszöntével levélben hívtuk fel a polgármesterek figyelmét a rendkívüli
téli időjárással kapcsolatos feladataikra, a fűtési szezon veszélyeire a CO mérgezés megelőzésére,
az elérhetőség folyamatos biztosítására, távollét esetén intézkedésre jogosult helyettesítő személy
kijelölésére.
Kiemelt jelentőségű ár-belvízi kockázati helyszínek bejárása:
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Járásaink területén a Sajó és a Bódva folyók jelentenek kiemelt jelentőségű árvízi kockázatot. A
védekezési szakaszokra kijelölt állomány (védekezésirányítók) a KvMB kollégák irányításával,
szervezésével bejárta a védekezési szakaszokat, megismerte a beavatkozási pontokat, az
önkormányzatoknál rendelkezésre álló induló készleteket, anyagokat, eszközöket. A bejárásokban
érintett települések: Hét, Putnok, Sajóvelezd, Vadna, Kazincbarcika, Edelény, Boldva,
Hidvégardó, Szendrő, Szendrőlád, Szalonna. A bejárásokat a polgármesterek közbiztonsági
referensével, illetve több esetben vízügyi szakember bevonásával hajtottuk végre. Az ellenőrzések
összesítéseként megállapítható, hogy az önkormányzatok sikeresen elvégezték a településeken
lévő patakmedrek, átereszek, zsilipek karbantartását. Ezek az ellenőrzések nagyban hozzájárulnak
az alvízi települések árvízvédelméhez.
Belterületi vízelvezető rendszerek ellenőrzése:
2017. évben 196 db ellenőrzés került végrehajtásra, a Kazincbarcikai, a Putnoki és az Edelényi
járások majd minden települését érintően. Az ellenőrzés során megállapítható, hogy a vízelvezető
árok és az átereszek többségében tiszták, karbantartottak. A településen a belterületi vízelvezető
árkokat igyekeznek a közmunkaprogram keretén belül tisztítani, valamint több helyen
önkormányzati rendeletben a lakosokat kötelezik az ingatlanok előtti árkok tisztítására. Mindezek
ellenére is több, főként kisebb településen gondot okoz a vízelvezetők korszerűsítése,
helyreállítása, karbantartása. Edelény vonatkozásában a Császtai és a Bólyai János utak, míg
Szakácsi tekintetében a Petőfi Sándor út került ellenőrzésre, az ellenőrzés során megállapításra
került, hogy a vízelvezetés biztosított.

Befogadó- melegedő hely ellenőrzése:
2017. évben 70 db ellenőrzést hajtottunk végre Edelény, Boldva, Szendrő, Szendrőlád, Nyomár,
Szalonna, Szinpetri, Galvács, Szuhakálló, Múcsony, Sajószentpéter, Putnok, Kurityán, Perkupa,
Komjáti, Nagybarca, Sajómercse, Sajókaza, Sajóivánka, Sajóvelezd, Kelemér, Ziliz, Szin,
Szögliget, Királd, Tardona, Mályinka településeken. Edelényben a Borsodi Általános Iskola, és a
Bányász út 2. szám alatti volt kistérségi társulás irodaháza került ellenőrzésre. Az ellenőrzés során
megállapításra került, hogy az épületek befogadásra alkalmasak.
Veszélyes fák- fasorok ellenőrzése:
2017. évben 16 db ellenőrzés került végrehajtásra Putnok, Kazincbarcika, Edelény településeken,
kiemelten a nagyobb létszámú rendezvények helyszínein. Ellenőrzéseink során 52 hiányosságot
tártunk fel. A feltárt hiányosságok, veszélyeztetések megszüntetésre kerültek, visszaellenőrzésük
minden esetben megtörtént. Edelény városban a Császtai úti temető parkoló, a Borsodi út 2-4
OTP előtti tér, valamint a Finkei úton a nyomda előtti buszmegállóban tártunk fel veszélyes fát,
amelyek veszélyeztetését a Borsod Közszolgáltató KFT 30 napon belül el is hárított.
Vízkár-elhárítási terv ellenőrzése:
Az 1280/2010 (XII.15.) Kormányhatározat alapján készített vízkár-elhárítási tervek ellenőrzését
13 településen elvégeztük.
Az ellenőrzések előtt minden érintett település polgármesterének felhívtuk a figyelmét a tervben
szereplő jogszabályi háttér, mintaokmányok, adatok aktualizálására, pontosítására. Az
ellenőrzésen tapasztaltak alapján az önkormányzatok a terveket pontosították, hiányosságokat
pótolták, az induló készletek meglétéről gondoskodtak.
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Edelény város vízkár-elhárítási terve a közbiztonsági referens által pontosított, a terv használható
és naprakész. Szakácsi község nem rendelkezik vízkár-elhárítási tervvel.
Kis vízfolyás ellenőrzése:
Tárgyidőszakban 11 db ellenőrzést hajtottunk végre, Szakácsi, Debréte, Rakacaszend, Szuhogy,
Abod, Irota, Rakaca településeken. Hiányosságot 2 esetben tártunk fel Szuhogy és Szakácsi
településeken, ahol a községek polgármesterei az előírt határidőre a patakmedrek takarítását
elvégeztették. A visszaellenőrzések megtörténtek.
Az önkormányzati kezelésben lévő kisvízfolyások nagy része közmunka program keretében
kitakarításra került a belterületi szakaszokon. Ahol az ellenőrzés időpontjában hiányosságot
tártunk fel, ott az önkormányzat rövid időn belül pótolta a szükséges karbantartásokat.
Téli kritikus kockázati helyszín és a hozzárendelt technikai eszközök ellenőrzése:
A három járásunkból az Edelényi Járás területén találhatók téli kockázati helyként nyilvántartott
útszakaszok. Itt a 27-es Főúton a 4 nyilvántartott szakasz ellenőrzése mellett a védekezési
feladatokra tervezett 7 db technikai eszköz is vizsgálatra került. Érintett települések: Edelény,
Szendrő, Szendrőlád, Sajószentpéter, Szögliget, Szin, Szalonna. Az ellenőrzések időpontjában a
téli- kritikus kockázati helyek száraz útburkolatúak voltak, közlekedésre alkalmasak. A
közútkezelő őrjáratos formában ellenőrizi, felügyeli a főútvonalat, rendkívüli hóesésre
munkagépeik felkészültek.

2017-BEN VÉGREHAJTOTT POLGÁRI VÉDELMI, - IPARBIZTONSÁGI ELLENŐRZÉSEK
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1

70

6

6

5

1

11

10

10

3

1

13

12

12

1

0

13

167

167

203

65

370

Befogadó-melegedő
helyek
Téli kockázati
helyszínek és hozzá
rendelt technikai
eszközök
Vízkár-elhárítási
terv
Árvízi induló
készletek
Összesen
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A folyamatos ellenőrzéseinknek, koordinációinknak köszönhetően a polgármesterek jellemzően
értik a megelőzés fontosságát, és nagy hangsúlyt fektetnek a vízelvezetők megfelelőségére, a
terveik naprakészen tartására, az induló készletek beszerzésére, készenlétben tartására. Edelény és
Szakácsi településeken az ellenőrzéseinkkel kapcsolatban megállapítható, hogy szakszerű
együttműködést tudunk folytatni a vezetéssel, a közbiztonsági referenssel, valamint a település
intézményeivel.
3.3.Tűzvédelem, tűzmegelőzés, hatósági feladatok:
Vegetáció tűz által veszélyeztetett 1 hektárnál nagyobb területek ellenőrzését, 15 helyszínen
hajtottunk végre GPS koordináta megadásával. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek,
fénykép dokumentációk a hatósági osztály részére felterjesztésre kerültek.
8 db nitrát érzékeny területen üzemelő trágyatároló létesítmény ellenőrzésen vettünk részt, a
kirendeltségi ügyintéző segítése érdekében.
A katasztrófavédelmi megbízottjaink 6 alkalommal vettek részt vízügyi hatósági feladatok
segítésében, határozatok készítésével, iktatási feladatok elvégzésében az MKI vízügyi hatósági
osztályán.
Sajnálatosan, a korábbi években folyamatos emelkedést mutatott a szénmonoxid szivárgással
összefüggő káresetek, majd az azokhoz kapcsolódó hatósági eljárások száma. Nagy problémát
jelent a karbantartottság hiánya a tüzelő és fűtő berendezéseknél a lakosság vonatkozásában. Sok
esetben történik utólagos engedély nélküli beépítés, átalakítás, ami a jogszabályok, szabványok,
előírásainak megkerülését eredményezi, ezáltal fokozott életveszély alakulhat ki. Folyamatos és
kiemelkedő feladat részünkre, és a települések vezetése részére egyaránt, a lakosság
kéményhasználattal, CO szivárgás megelőzésével kapcsolatos tájékoztatása.
Működési területünkön folyamatosan végezzük a települési tűzcsapok ellenőrzését, az esetlegesen
feltárt hiányosságokkal kapcsolatban a kirendeltség hatósági osztály a szükséges intézkedéseket
megteszi. Nyilvántartásunk szerint Edelény városban 130 db, Szakácsi községben 6 db tűzcsap
található.
3.4.Védelmi igazgatási feladatok, veszély-elhárítási tervezés
Közbiztonsági referensek:
A katasztrófavédelmi törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendelet értelmében a
közbiztonsági referens a polgármester katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, a
védekezési és a helyreállítás szakmai feladataiban, valamint a rendvédelmi és honvédelmi
feladataiban működik közre. A referenst a polgármester jelöli ki a katasztrófavédelmi
szempontból I. és II. osztályba sorolt településeken, amelynek során fontos szempont a
helyismeret és a személyes kompetenciák közül a szervezési, koordinációs és együttműködési
képesség.
Kazincbarcikai, Edelényi, Putnoki járásaink illetékességi területén a vonatkozó szabályzókon felül
a III. kategóriás településeken is kijelölésre kerültek közbiztonsági referensek. A jogszabályi
kötelezettség alapján, a polgármesterek által kijelölt közbiztonsági referens tanfolyamszerű
felkészítése és vizsgáztatása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató 9/2013 (V.15.)
utasítása alapján minden referens esetében megtörtént. Így elmondható hogy a járásainkban csak
kiképzett, vizsgát tett közbiztonsági referensek látják el a katasztrófavédelmi feladatokat.
A közbiztonsági referensekkel a kapcsolattartás, együttműködés folyamatos. A kért adatokat
határidőre szolgáltatják, feladataikat önállóan végzik, ellenőrzéseink során aktívan
közreműködnek.
A közbiztonsági referensek aktív bevonásával a településeken lévő veszély-elhárítási tervek
pontosítása, aktualizálása minden településünkön megtörtént.
A katasztrófavédelmi megbízottjaink a járási veszély-elhárítási tervkivonatokat aktualizálták,
pontosították. Edelény, Szakácsi, Abod települések közös közbiztonsági referensével a
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kapcsolattartás, együttműködés folyamatos. A kért adatokat határidőre szolgáltatja, feladatát
önállóan végzi, ellenőrzéseink során aktívan közreműködik.
Folyamatos munkát adott az elektronikus adattárakban szereplő adatok pontosítása, változások
felvezetése, magának a rendszernek a naprakészen tartása. A HELIOS rendszerben folyamatosan
pontosításra kerültek az önkéntes települési mentőszervezetek, klimatizált helyek, élelmezésiháztartási-vegyipari kapacitások, köteles polgári védelmi szervezetek, lebiztosított technikai
eszközök, kitelepítés-befogadási adatatok.
3.5.Veszélyes áruszállítás:
A három fő veszélyes-árú szállítás ellenőrzésére jogosult kollégánk az ADR és a RID
ellenőrzéseket mind közúton, vasúton, mind telephelyen rendszeresen végzett.
Az állományunkból 2 fő lát el KML szolgálati feladatokat, gyakorta munkaidőben történő
helyettesítéssel, és havi rendszerességgel, készenléti jelleggel. Tárgyévben KML vonulásaik
száma: 4, munkaidőben történő helyettesítések száma: 7 szolgálat.
A 40 db ADR/RID ügyintézőként végrehajtott ellenőrzésen felül kollégáink veszélyes-árú
szállítás ellenőrzésében, az alábbi táblázat szerint vettek részt, mint jegyzőkönyvvezető.
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ADR közúti ellenőrzés (db)
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ADR telephelyi ellenőrzés (db)

5

RID ellenőrzés (db)

0
2017. évben KVK ellenőrzésekben való
közreműködés

3.6.Gyakorlatok, képzések, versenyek:
Katasztrófavédelmi Megbízottjaink havi rendszerességgel vettek részt a megyei igazgatóság
szervezésében megtartásra kerülő hatósági képzéseken. A helyi, megyei és országos törzsvezetési
és kommunikációs gyakorlatokon, minden esetben részt vettünk, több esetben helyettesítő
személyek kijelölésével.
4.Műszaki tevékenység:
A műszaki mentéshez és a tűzoltáshoz szükséges tűzoltó technikai eszközeink mennyiségében az
előző évhez képest változás történt. Átadásra került egy új RÁBA R-16 Heros Aquadux-x típusú
gépjárműfecskendő teljes tűzoltó technikai eszközökkel felszerelve. 2017. évben a megyei
Igazgatóságtól átvételre került 2 db Drager PSS7000 légzőkészülék, 36 db kézi baltatok, 4 db „H”
nyomótömlő.
A Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó parancsnokság használatában továbbra is 4 db
gépjárműfecskendő, 1 db országúti gyorsbeavatkozó, 1 db magasból mentő tűzoltó gépjármű, 1 db
vízszállító gépjármű, 4 db ügyintéző gépjármű, 1 db K-teher, 1 db utánfutó üzemelt. A régi
elavultnak mondható STEYR TLF4000 gépjárműfecskendő átadásra került a Tyukodi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület részére. A jogszabálynak megfelelően két gépjárműfecskendő, valamint
további egy az Aggteleki Katasztrófavédelmi Őrsön és a három különleges szer (vízszállító,
műszaki mentő, magasból mentő) működtetése folyamatosan biztosítva volt, mind a személyi
mind a technikai oldalról.
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A tűzoltásban és a műszaki mentésben résztvevő személyi állomány rendelkezik korszerű egyéni
és csapatvédő felszerelésekkel.
5.Értékelés
A munkatervben foglalt, valamint az év közben adódó feladatokat a legjobb tudásunk szerint
végrehajtottuk. Az elvégzett munkánk során a társszervekkel és más szervezetekkel,
önkormányzatokkal, intézményekkel, felügyeleti szervekkel, civil szervezetekkel törekedtünk a jó
együttműködésre. A működési területünkön található önkormányzatokkal, létesítményi
tűzoltósággal, önkéntes tűzoltó egyesülettel jó kapcsolatot tartottunk fenn, melyre a következő
években is törekedni fogunk.
Edelény város és Szakácsi község tűzvédelmi helyzete megfelelőnek mondható, oltóvíz ellátottság
mindkét településen biztosított.
Kazincbarcika, 2018. június 11.

Begov Zoltlán tű. alez.
tűzoltóparancsnok

2./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 83./ 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 határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2018.(VI.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi
Intézkedési Tervének jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta
a „Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési
Tervének jóváhagyásáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a fenntartásában működő Edelényi Mátyás
Óvoda és Bölcsőde (székhely: 3780 Edelény, Mátyás király út 7/a.)
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Honvédelmi
jóváhagyja.

Intézkedési

Tervét

Határidő:
Felelős:
Értesül:

2018.06.30.
polgármester
intézmény, osztályok

a

határozat

mellékleteként

Melléklet a 66/2018.(VI.21.) határozathoz

Intézmény működése különleges jogrend idején

Honvédelmi Intézkedési Terv

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde,
3780 Edelény, Mátyás király út 7/a.
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1.számú példány
Iktatószám: ………………….……../2018.
Jóváhagyom
………….…..….…………………..
Bakó Gyuláné
intézményvezető

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
3780Edelény, Mátyás király út7/a.

HONVÉDELMI INTÉZKEDÉSI TERVE
Látta:

……………………………………………………………..………………………..
Edelény Város Önkormányzata
3780Edelény, István király út52.
mint fenntartó
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TARTALOMJEGYZÉK

A HONVÉDELMIINTÉZKEDÉSI TERV
Az intézmény működése különleges jogrend idején
A honvédelmi típusú különleges jogrendi időszakok
Az Intézmény vezetése
KMR szerinti működési rend elméleti modellje
Az Intézményi Szervezeti Irányító Csoport
munkarendje Irányító Csoport Jelentés
AZ INTÉZMÉNYI IRÁNYÍTÓ CSOPORT FELADATRENDJE
RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS, INTÉZKEDÉSEK,
RENDSSZABÁLYOK EGYÜTTMŰKÖDŐK
MELLÉKLETEK:
Meghagyási jegyzék
Meghagyási névjegyzék
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Rendeltetése és hatálya
Jelen dokumentum az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde - 3780Edelény, Mátyás király út7/a.(a
továbbiakban: Intézmény) honvédelmi felkészülését támogató, a honvédelemről és a Magyar
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
22. § (1) bekezdés a) pont alapján, valamint a védelmi igazgatás tervrendszerének
bevezetéséről szóló 1061/2014. (II. 18.) Korm. határozat alapján kidolgozott Honvédelmi
Intézkedési Terv (a továbbiakban: HIT). A HIT biztosítja az alaprendeltetése szerinti feladatok
végrehajtására való képességet.
a)
megelőző
védelmi
helyzet,
terrorveszélyhelyzet,
rendkívüli
állapot,
szükségállapot vagy váratlan támadás (a továbbiakban: honvédelmi típusú különleges
jogrend) idején, valamint
b)
a különleges jogrendi időszakok kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy
helyzetek, továbbá a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti
intézkedések bevezetése, a gazdaságmódosítás, a befogadó nemzeti támogatás
alkalmával.
A HIT alapján kell meghatározni:
a)
a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek meghatározott
helyen és időn belüli rendelkezésre állását,
b)
a készenléti (ügyeleti) szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a
válságkezelés katonai feladatai támogatásának feltételeit.
A HIT szabályozza:
a)
az Intézmény feladat- és hatáskörébe tartózó döntések, a honvédelmi típusú
különleges jogrend idején bevezetendő rendkívüli intézkedések, az intézmény helyi
szabály tervezetei előkészítésének,
b)
az Intézmény irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek, feladatellátási
helyek között az összehangolt és szervezett tevékenységnek,
c)
az Intézményre háruló honvédelmi feladatok és a válságkezelés katonai feladatai
tervszerű végrehajtása támogatásának a rendjét.
A HIT alapján kell meghatározni a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban
érintettek meghatározott helyen és időn belüli rendelkezésre állását, a készenléti
(ügyeleti) szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a válságkezelés katonai
feladatai támogatásának feltételeit. A HIT szabályozza az Intézmény feladat- és
hatáskörébe tartozó döntések meghozatalának, a honvédelmi típusú különleges jogrend
idején bevezetendő rendkívüli intézkedésekhez igazodóan az Intézmény helyi
szabálytervezetei előkészítését, a vezető irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek
között az összehangolt és szervezett tevékenységnek, az Intézményre háruló
honvédelmi feladatok és a válságkezelés katonai feladatai tervszerű végrehajtása
támogatásának, valamint az Intézményi feladatok koordinációjának rendjét. Az
Intézmény elsődleges feladata a gyermekek/tanulók biztonságának, védelmének
biztosítása, továbbá az egészségük megőrzése érdekében a lehető legmagasabb szintű
elhelyezésükről, szükség szerinti ellátásukról való gondoskodás.
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A HIT hatálya az Intézményre, valamint irányítása, felügyelete, alapítói vagy tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozóra terjed ki.
A HIT beküldésének és naprakészen tartásának rendje
A HIT-et az Intézményvezető, illetve az általa megbízott személy, vagy szervezet,
szervezeti egység készíti el.
A tervet kizárólag elektronikus formátumban (pdf.) kell megküldeni a
biztonság@emmi.gov.huemail címre, első alkalommal 2018. június 30-ig.
Az Intézmény HIT-jében időközben bekövetkező változásokat minden évben
október 31-ig, illetve indokolt esetben a soron kívüli felülvizsgálat során kell átvezetni
a dátum feltüntetésével együtt, az aláírásra jogosult személy aláírásával igazolva az
érintett lapok cseréjét.
Célja
A honvédelmi típusú különleges jogrendi időszakra történő felkészülés célja, hogy az
Intézmény képes legyen ellátni a honvédelmi típusú különleges jogrend elrendelése
esetén a jogszabályokban, a Honvédelmi Tanács által kiadott rendeletekben és egyéb
szabályzókban rögzített feladatait, továbbá képes legyen alaprendeltetése, feladatai
ellátására különleges jogrend idején, így különösen a gyermekek/tanulók
biztonságának, védelmének biztosításáról, továbbá az egészségük megőrzése
érdekében a lehető legmagasabb szintű elhelyezésükről, szükség szerinti ellátásukról
gondoskodni.
Az Intézménynek biztosítani kell honvédelmi feladatai végrehajtásának folyamatos
irányítását, á terveknek a bekövetkező változásoknak megfelelően történő pontosítását,
felkészülésüket a további rendszabályok kialakítására, azok végrehajtására, illetve a
terrorcselekmények elleni védelmi rendszabályok bevezetésére.
Tartalma
A vezetés, irányítás, együttműködés rendje.
A kapcsolattartás és jelentések rendje.
Az Intézmény feladatköréhez tartozó specifikumok.

23

Az intézmény jellemző adatai:
S.sz.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

Megnevezés
Az intézmény OM
azonosítója:
Az intézmény neve,
címe:
Az intézmény alapítója,
megnevezése, címe:
Az intézmény
fenntartója,
megnevezése, címe:

Pontos információk, adatok
201565
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
3780 Edelény, Mátyás király út 7/a
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

Az alapító okirat száma:

2/A/2016.

Intézmény típusa:

Óvodai nevelést, iskolai életmódra felkészítést,
bölcsődei ellátást biztosító többcélú közös igazgatású
intézmény.
Edelény Város Önkormányzata
3780Edelény, István királyútja 52.
Kérjük valamennyit felsorolni! / a sorok bővíthetőek,
csökkenthetőek /
3780 Edelény, Mátyás király út 1.
3780 Edelény, Bányász út 2.
3780 Edelény, Árpád út 41.
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

Felügyeleti szerve:
Az intézmény
telephelyei,
megnevezései, címei,
elérhetőségei:
Az alapító megnevezése,
címe:
Az intézmény
törzsszáma:
Az intézmény
bankszámlaszáma:

793401
12046102-01332029-00100005
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12.

Az intézmény alapító
okirat szerinti
tevékenységei:

óvodai nevelés,
szakágazati száma:
szakágazati megnevezése
851020

óvodai nevelés

kormányzati kormányzati funkció megnevezése
funkciószám
1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek
óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési
feladatai

096015

Gyermekétkeztetés
intézményben

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési
intézményben

2
3
4
5

6 104031
7
13.

14.

15.
16.
17.

18.

A csoportok/osztályok
száma:
Engedélyezett
gyermekek/tanulók
létszáma:
A (köz)alkalmazottak
létszáma:
Engedélyezett
pedagógus létszám:
Képviseletre jogosult
intézményvezető
adatai:
Bélyegzők felirata és
lenyomata:

104035

köznevelési

Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés
bölcsődében,
fogyatékosok nappali intézményben

óvoda: 9 db
bölcsődei: 3db
217 fő
39 fő
17 fő
Neve: Bakó Gyuláné Munkaköre: intézményvezető
Elérhetőségei – telefon: 48/778-953 E-mail cím:
matyas.ovi@freemail.hu
1. Hosszú bélyegző: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
3780 Edelény, Mátyás k. u. 7/a.
Tel.: 48/778-953
2. Körbélyegző: Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Edelény

25

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN

Intézményvezető

Szakmai vezető

Óvodatitkár
Intézményvezető helyettes
Óvoda

Bölcsőde

Óvodapedagógusok
Kisgyermeknevelők
bölcsődeidajka
Pedagógiai
asszisztensek
Dajkák

Karbantartó
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S.sz.

A létrehozandó
szervezeti
irányító csoport
beosztásai
1.
2.

3.

A csoport vezetője:
Tagjai:
- Elemző, értékelő
tagok
- Döntés előkészítő
tagok

Intézményvezető
Óvodapedagógusok
Intézményvezető-helyettes
Munkaközösség-vezető

4.

- Ügyeleti tagok:

Óvodapedagógus

Dajka

Irányító
Csoport
helye:

Elérhetőség
Telefonszám

Elérhetőség
E-mail címe:

Bakó Gyuláné
1.: - Dankóné Bene Erika

30/719-1342
30/411-4003

zsoka1313@freemail.hu
erika680212@gmail.com

2.: - Fehér Enikő
1.: - Dely Sándorné

30/412-1973
30/551-8903

fe.69@freemail.hu
kovacsevike2014@gmail.com

2.: - Fűzi Tamásné
1.: - Kaulics Gabriella
2.: - Szitás Imréné

30/919-6696
30/604-7710
30/566-8973

sandi1973@freemail.hu
kaulics.gabi@gmail.com
anaszti72@freemail.hu

2.: - Furmanné Krajnyák
Angelika

30/446-8385

furmanangi@freemail.hu

Munkaköreik

Neve

Pontos intézmény név, irányítószám, helység név, utca, házszám

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 3780Edelény, Mátyás király út 7/a.
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A kijelölt helyiség pontos
neve, helyszíne

Óvoda vezetői iroda

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN

S.sz
1.

Intézkedés, végrehajtás leírása

Feladat

A vezetés, irányítás, együttműködés rendje

Különleges jogrend idején kapcsolattartás szervezetei:
• Fenntartó
Önkormányzattal, mint Fenntartóval
Kapcsolattartó:Bakó Gyulánéintézményvezető
Elérhetőség:T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu,
Kapcsolattartás rendje:
A KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást
követő 1 órában. minden változás esetén jelentés adása.
Kapcsolattartás formája: E- mail vagy telefon.
A jelentéseket papír alapon is el kell készíteni.
• Megyei és Helyi Védelmi Bizottság
A bizottság által megadott kapcsolattartóval telefonszámon és egyéb
elérhetőségen különleges jogrend esetén, KMR időszakában.
Kapcsolattartó:Dely Sándorné
Elérhetőség:T: 30/551-8903, E- mail:kovacsevike2014@gmail.com,
Kapcsolattartás rendje:
A KMR idejének elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő 1
órában, minden változás esetén szükség szerint az aktuális forgatókönyvnek,
szabályzatnak megfelelően jelentés adása.
Kapcsolattartás formája: E- mail vagy telefon.
A jelentéseket papír alapon is el kell készíteni.
 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 3780Edelény, István király útja52., mint
fenntartóval
Kapcsolattartó:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu,

 Kapcsolattartás rendje
Az esemény jellegének megfelelő időpontokban. Az elkészített intézkedési
tervben rögzítettek szerint.

28

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN
Szükség esetén rendvédelmi szervek
A KMR idején az intézmény (intézményvezető) részére kiadott utasítások:
• Az utasítások sürgősségének, időrendjének mérlegelése után a megfelelő
ügyrend elkészítése.
• Élet és személyvédelem elsődlegességének biztosítása.
• Menekítés, elhelyezés biztosításának megszervezése.
• Dokumentummentés
• Vegyszerek elhelyezése, biztonságos elszállítása
• Hatásköröknek megfelelő feladatleosztás
• Élet és személyvédelem biztosítása:
óvodapedagógus
Elérhetőség:T: 30/411-4003 E- mail: erika680212@gmail.com
Felelős:Dankóné Bene Erika

• Menekítés, elhelyezés, ellátása:
Felelős:Kaulics Gabriella óvodapedagógus
Elérhetőség:T: 30/604-7710 E- mail:kaulics.gabi@gmail.com
• Dokumentummentés:
Felelős:Demján Dezső Miklósné óvodatitkár
Elérhetőség:T: 20/928-9006E- mail:modora@citromail.hu

• Vegyszerek elhelyezése, biztonságos elszállítása:
Tisztítószereken kívül veszélyes készítmény nincs, elszállítása nem indokolt.
Biztonságos tárolásért felelős:

Felelős:Dely Sándorné intézményvezető helyettes
Elérhetőség:T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com
• Az utasítások, feladatok elrendelésének eszközrendszere:
Személyesen a különleges jogrend idejére kijelölt helyen (intézményvezetői
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2.

A kapcsolattartás és jelentések rendje

iroda)
Telefonon folyamatos kapcsolattartással Személyes „.futárral”:
Felelős:Fehér Enikőóvodapedagógus
Elérhetőség: T: 30/412-1973, E- mail: fe.69@freemail.hu,
A kapcsolattartás és jelentések rendje:
• Fenntartóval a Megyei és a Helyi Védelmi Bizottsággal a KMR idejének
elrendelésétől a 6 és 18 órás állapotzárással, a zárást követő 1 órában
• Fenntartóval a Megyei és a Helyi Védelmi Bizottsággal a KMR idejének
elrendelésekor 6 óra és 6 óra 30 perc között e- mailben vagy telefonon.
• minden változás esetén szükség szerint az aktuális forgatókönyvnek,
szabályzatnak megfelelően jelentés adása, szükség szerinti kapcsolatfelvétel.
Váratlan esemény bekövetkezésekor:
Haladéktalanul e- mailben vagy telefonon.
Jelentések formája, eszköze:
E- mail, telefon
Minden esetben papír alapon is rögzíteni kell a jelentéseket.
Dokumentumok tárolása helyileg a szokásos módon.

 Különleges jogrend elrendelése esetén az intézmény alkalmazotti
állományának riasztásához kapcsolódó feladatok:

 Elrendelés követően riasztás azonnal e-mailben visszajelzéssel, telefonon, szükséges
esetben riadólánccal személyesen
Felelős:Szitás Imrénéóvodapedagógus

Elérhetőség: T: 30/566-8973, E- mail:anaszti72@freemail.hu
 Az elrendelés időpontjától számított 4 órán belül a vezetői állomány részére a beérkezés
normaideje.
Felelős:Szitás Imrénéóvodapedagógus

Elérhetőség: T: 30/566-8973, E- mail:anaszti72@freemail.hu
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 A beosztotti állomány részére: 6 órán belül
Felelős:Szitás Imrénéóvodapedagógus
Elérhetőség: T: 30/566-8973, E- mail:anaszti72@freemail.hu
 A távollévők. az értesítésben akadályoztatottak nyilvántartásának elkészítése
Felelős:Furmanné Krajnyák Angelikadajka
Elérhetőség: T: 30/446-8385, E- mail:furmanangi@freemail.hu
Kapcsolatfelvétel formája az intézmény távollévő dolgozóival:
 Kör e-mail formájában visszajelzéskérésével vagy Telefonon
 Csak szükséges és indokolt esetén személyes megkereséssel.
Felelős:Furmanné Krajnyák Angelikadajka
Elérhetőség: T: 30/446-8385, E- mail:furmanangi@freemail.hu
Kapcsolatfelvétel a szülőkkel:

 A helyben szokásos módon a saját csoportja részére kialakított értesítési formákban: kör e- mail
visszajelzéssel

 Telefonon az intézményben leadott elérhetőségükön.
Felelős:Fűzi Tamásné óvodapedagógus
Elérhetőség:T: 30/919-6696 E- mail: sandi1973@freemail.hu
Kapcsolattartás a kollégákkal:
 Telefonon, esetleg az intézmény részére leadott e- mail címén.
 személyesen az intézmény területén a kijelölt helyen
Felelős:Kelemenné Montág Erikaóvodapedagógus
Elérhetőség: T: 70/397-2981, E- mail:erikamontag@gmail.com
A sikertelen kapcsolatfelvételek adminisztrálása, jelentése:
 írásos formában a helyben szokásos módon elhelyezve.
 Szükség szerint jelentés adása
Felelős:Kelemenné Montág Erikaóvodapedagógus
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Elérhetőség: T: 70/397-2981, E- mail:erikamontag@gmail.com
A Fenntartó részére jelenteni azon gyerekek és felnőttek adatait, akivel
nem sikerül a kapcsolatot felvenni.
Felelős:Dely Sándornéóvodapedagógus
Elérhetőség: T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com
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3.

Az Intézmény feladatköréhez tartozó
specifikumok

Az intézmény ellátott feladatai:
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének,
ellátásának szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Gyermekek bölcsődei ellátása
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményben

091110
091120
091140
096015
096025
104031
104035
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Különleges jogrend idején megvalósuló intézményi feladatok
• Szülőkkel kapcsolatfelvétel:
Felelős:Fűzi Tamásné óvodapedagógus
Elérhetőség:T: 30/919-6696 E- mail: sandi1973@freemail.hu

• Szabadságolások felülvizsgálata, visszahívások mérlegelése,
elrendelése:
Felelős:Dely Sándornéóvodapedagógus
Elérhetőség: T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com
• Az intézményben maradt gyermekek, ellátásáról való gondoskodás:
Felelős:Fűzi Tamásné óvodapedagógus
Elérhetőség:T: 30/919-6696 E- mail: sandi1973@freemail.hu

•

Nyilvántartás készítésé az intézményben tartózkodókról:

Felelős:Demján Dezső Miklósné óvodatitkár
Elérhetőség: T: 20/928-9006E- mail: modora@citromail.hu



Jelentés készítése:

Felelős:Demján Dezső Miklósné óvodatitkár
Elérhetőség: T: 20/928-9006E- mail: modora@citromail.hu


Az intézmény területén található vegyszerek kezelése, elhelyezése a
KMR idején:
• Tisztítószereket tartalmazó helyiség
Tisztítószereken kívül veszélyes készítmény nincs, elszállítása nem indokolt.
Biztonságos tárolásért felelős:

Felelős:Dely Sándorné intézményvezető helyettes
Elérhetőség:T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com

34

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN
 Az intézmény irodáiban elhelyezett számítógépek, elektromos
berendezések utasítás szerinti áramtalanítása, adatmentése
Felelős:Demján Dezső Miklósné óvodatitkár
Elérhetőség: T: 20/928-9006E- mail: modora@citromail.hu
Felelős:Fűzi Tamásnémunkaközösség vezető
Elérhetőség:T: 30/919-6696 E- mail: sandi1973@freemail.hu

 Riasztási esemény esetén:
Az épület kiürítése a tűz/bombariadó szabályainak megfelelően történik.
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu
A szülők értesítését követően az intézményben maradt gyermekek biztonságos elhelyezéséről
köteles az intézményvezető gondoskodni.
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu

Az ellátás ütemterve:
• Szülőkkel kapcsolatfelvétel
Felelős:Fűzi Tamásné óvodapedagógus
Elérhetőség:T: 30/919-6696 E- mail: sandi1973@freemail.hu
• Az intézményben maradt gyermekek ellátásáról való gondoskodás
Felelős:Szitás Imrénéóvodapedagógus
Elérhetőség: T: 30/566-8973, E- mail:anaszti72@freemail.hu
• Nyilvántartás készítése az intézményben tartózkodókról
Felelős:Demján Dezső Miklósné óvodatitkár
Elérhetőség: T: 20/928-9006E- mail: modora@citromail.hu
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 Jelentés elküldése a Fenntartónak és a Megyei, Helyi Védelmi Központba
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu
• Az elhelyezés kezdeményezése az óvodai csoportszobákban helyiségben
Felelős:Szitás Imrénéóvodapedagógus
Elérhetőség: T: 30/566-8973, E- mail:anaszti72@freemail.hu


Szükség szerint a létszámnak megfelelő védőfelszerelés igénylése.
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu

 A létszámnak megfelelő víz, élelem, ruházat, takaró igénylése,
beszerzése
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu
 Ügyeleti rend jogszabálynak való megfelelése, működtetése az
elrendelésnek megfelelően a benntartózkodó gyermekek
részére, ill. az intézményre háruló honvédelmi feladatok és
válságkezelés ellátásakor
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu
• Az intézmény dolgozóinak visszahívása.
• A folyamatban lévő ügyek gyorsított eljárásának megvalósítása.
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu
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• A személyi állomány és kijelölt személyek tartózkodási helyének,
illetve elérhetőségének pontos nyilvántartására
Felelős:Demján Dezső Miklósné óvodatitkár
Elérhetőség: T: 20/928-9006E- mail: modora@citromail.hu
• KMR idejére a munkaidőn túli és munkaszüneti napokra a vezetői
ügyelet megszervezése, biztosítása.
• A létszámnak és feladatnak megfelelő létszám készenléti munkájának
elrendelése
• Pihenő idő elrendelése, biztosítása a jogszabályi előírásoknak
megfelelően.
• A feladatot ellátók és ellátásra szorulók részére ivóvíz, étkezés
igényének jelzése, megrendelése, biztosítása.
• Szükséges eszközök, felszerelések jelzése, beszerzésének elrendelése.
• Az élelmiszer és a víz tárolásához hely kijelölése az intézmény területén.
• A válsághelyzet kezeléséhez szükséges helyiség biztosítása.
• Egészségügyi ellátás kérése szükség esetén.
 Jelentési kötelezettség ellátása
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu
Az intézmény kiürítésének rendje:
• Az intézményben maradt gyermekek, hazaszállítása, elhelyezése.
Felelős:
Felelős:Dely Sándorné intézményvezető helyettes
Elérhetőség:T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com
• Az elhelyezésre váró gyermekek létszámának jelzése, elhelyezésének
kezdeményezése.
(Jelentés a Fenntartó és az MVB; HVB részére)
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu

37

AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE KÜLÖNLEGES JOGREND IDEJÉN
4.

Az Intézmény alapfeladatai ellátása érdekében
szükséges további intézkedések

Különleges jogrend esetén megvalósuló feladatok:
 Személyi állomány munkarendjének, különös feladatának
elrendelése
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu


Informatikai, információvédelmi és dokumentumvédelmi
intézkedésben meghatározott feladatok ismertetése

Felelős:Demján Dezső Miklósné óvodatitkár
Elérhetőség: T: 20/928-9006E- mail: modora@citromail.hu


Helyzet elemzése, javaslatok megfogalmazása, végrehajtandó feladatokra
intézkedések megfogalmazása, felelősök kijelölése.
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu


Döntéseknek, hatáskörök kijelölése

Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu
 Összekötők, képviselők adatainak rögzítése
Felelős:Demján Dezső Miklósné óvodatitkár
Elérhetőség: T: 20/928-9006E- mail: modora@citromail.hu


Összekötők, képviselők, felelősök megkezdik a helyzettől függően a konkrét
felkészülést.

Felelős:Dely Sándorné intézményvezető helyettes
Elérhetőség:T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com
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 Meghagyási jegyzek pontosítása, elkészítése, továbbítása a Fenntartó, az EMMI
honvédelmi feladatokat ellátó szervezeti egysége, HVB; MVB felé
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu

Váltásos munkarendre áttérés előkészítés
 Váltásos munkarendre bevezetése, működtetése
 Váltásos munkarendről Fenntartó, MVB; HVB értesítése, tájékoztatása
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu

 Váltásos munkarendről a szülők tájékoztatása a helyben szokásos módon
Felelős:Dely Sándorné intézményvezető helyettes
Elérhetőség:T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com


A működési készenlét bevezetése
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu

Különleges jogrend megszűnése esetén megvalósuló feladatok:
 A váltásos munkarend megszüntetése, a szokásos munkarend visszaállítása
 A váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos munkarend visszaállításáról a
Fenntartó, MVB, HVB értesítése, tájékoztatása
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu

 A váltásos munkarend megszüntetéséről, a szokásos munkarend
visszaállításáróla szülök intézményhasználók tájékoztatása
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szokásos módon
Felelős:Dely Sándorné intézményvezető helyettes
Elérhetőség:T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com
 A KMR idején a foglalkozások, képzések szünetelnek.
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu

 A KMR megszűnése után az intézmény működése érdekében tett
intézkedések:
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu
 Szükség esetén az intézmény helyiségeinek, mosdóinak fertőtlenítésének igénylése,



elrendelése, biztosítása.
A takarítás elrendelése, megszervezése, ellenőrzése. A bútorzat, eszközök, vegyszerek,
takarítószerek helyrepakolása.
Az intézmény elektromos rendszerének ellenőrzése, ellenőriztetése, számítógépek
beüzemelése.

Felelős:Dely Sándorné intézményvezető helyettes
Elérhetőség:T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com



 A szülők értesítése a KMR megszűnéséről a helyben szokásos módon.
 A nevelés- oktatás feltételrendszerének előkészítése, biztosítása.
A megsérült, megrongálódott eszközök listázása, elhelyezése.

Felelős:Dely Sándorné intézményvezető helyettes
Elérhetőség:T: 30/551-8903, E- mail: kovacsevike2014@gmail.com
 Jelentések elkészítése, lezárása
Felelős:Bakó Gyuláné intézményvezető
Elérhetőség: T: 30/719-1342, E- mail: zsoka1313@freemail.hu
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Az Intézmény vezetése:
Az Intézmény vezetője felelős az Intézményre háruló honvédelmi és a válságkezelés
katonai vonatkozású feladatai végrehajtásának megszervezéséért és támogatásáért.
Az Intézmény honvédelmi típusú különleges jogrend bevezetése, vagy válságkezelés
katonai vonatkozású feladatai végrehajtása során történő működtetésére nézve a
HIT mellett, Szervezeti és Működési Szabályzatában és Házirendjében foglaltak az
irányadók.
A különleges jogrendi időszakokban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő
mértékű olyan állapotok \agy helyzetek (valamint egyéb szükséges esetekben a
feladatok végrehajtásának koordinálása érdekében az Intézmény vezetője a
fenntartó egyidejű értesítése mellett - vagy az Intézmény fenntartója - elrendelheti
különleges működési rend (a továbbiakban: KMR) bevezetését, mely biztosítja az
Intézmény alapfeladatainak ellátását.
A KMR bevezetése esetén a vezető, távolléte, akadályoztatása esetén az általa
kijelölt személy dönt az alapfeladatok ellátásához szükséges intézkedések
bevezetéséről.
A KMR bevezetése
A KMR bevezetése esetén:
a) Szabadság a továbbiakban csak különösen indokolt esetben engedélyezhető. \
szabadságot engedélyező vezető gondoskodik a munkahelyen kívül tartózkodók
nyilvántartásáról, értesítésük biztosításáról. Szükség szerint intézkedni kell a
szabadságon lévők visszahívásáról, berendeléséről.
b) Meg kell szervezni a munkaidőn túli időszakra, valamint munkaszüneti napokra a
vezetők készenlétét.
c) Felül kell vizsgálni az ügyeleti rendszert. Ahol ügyelet működik, ott intézkedni kell
a szolgálat megerősítésére, azokon a helyeken, ahol ügyeleti szolgálat nem
működik, de az elrendelt feladatok indokolják, ott ügyeleti szolgálatot kell létrehozni.
d) A szolgálati utakat minimálisra kell korlátozni, intézkedni kell a folyamatban lévő
ügyek gyorsított befejezésére, felfüggesztésére, fel kell készülni a gyermekek,
tanulók és a szabadságon lévők, illetve az egyéb okból távollévők
visszarendelésére7.
e) Intézkedni kell a személyi állomány es kijelölt személyek tartózkodási helyének,
illetve elérhetőségének pontos nyilvántartására.
f) Pontosítani kell a készenlét további fokozásának feladatait, valamint a különleges
intézkedések végrehajtására szükség szerint készített készenlétbe helyezési terveket
és okmányokat 12
g) Elő kell készíteni a személyi állomány és ellátottak elhelyezését és szükség
szerinti ellátását.
h) Az Intézményben valamennyi képzést be kell szüntetni.

Az Intézmény vezetője 6 és 18 órai állapotzárással, a zárást követő 1 órán belül
' Az Intézményen kívül tartózkodók, mint pl.: tanulmányi séta, erdei óvoda -, iskola program, Intézményen kívüli sportfoglalkozás, kirándulás,
szakmai gyakorlat, stb.
2 A személyi állomány: a továbbiakban a 2011. évi CXC. törvényben foglaltak alapján a köznevelési intézményben alkalmazottak és óvodai, tanulói
jogviszonyban állók köre
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jelenti - a napi jelentési kötelezettségen túl - a fenntartót és a helyi védelmi
bizottságot a feladatok végrehajtásának helyzetéről.
Munkaidő után és a munkaszüneti napokon
a) Lehetőleg az Intézmény objektumaiban kell elhelyezni és együtt tartani a
vezetőket, a különleges és speciális feladatokra kijelölt csoportokat és személyeket,
a gépjárművezetőket, a távol lakókat és a nehezen értesíthetőket, és azokat a
gyermekeket/tanulókat, akiknek a szülei(t), gondviselőit nem lehetett értesíteni,
elérni.
b) Gondoskodni kell az együtt tartott személyi állomány elhelyezéséről és szükség
szerinti ellátásáról.
Az állomány rendelkezésére álló egyéni védőeszközeit állandó készenlétben kell
tartani. Amennyiben nincs védőeszköz, a helyileg illetékes szerveknél gondoskodni
kell azok igényléséről.
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I N T É Z M É N Y J E LE N T É S ’
Esemény(ek) meghatározása:
- a helyzet lényeges ismérvei,
- helye,
- időpontja,
- kiváltó okok,
- várható hatásterület,
- prognosztizálható lefolyás és hatások
Bekövetkezett és/vagy prognosztizálható
veszteségek és károk:
- emberéletben,
- testi épségben,
- egészségben,
- vagyoni javakban,
- természeti és épített környezetben
A jelentés időpontjában már megtett, valamint
elrendelt válságreagálási intézkedések
A megelőzéshez, az elhárításhoz vagy a
védekezéshez szükséges feltételek (pl
védőeszközök) rendelkezésre állnak

Igen

Nem
Hiátusok:

Igen
Szükség van-e és milyen jellegű halaszthatatlan
Javasolt
intézkedések:
kormányzati beavatkozásra, vagy
kommunikációs intézkedésre

Nem

Kitöltendő különleges jogrendi időszakokban, továbbá e helyzetek kihirdetését el nem érő mértékű állapotok vagy helyzetek esetén (KMR). Ezért ez e táblázat a visszaküldendő dokumentumban üres
marad!
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Feladatban
Felelős
érintett
(Végrehajtó)

Feladat

Nap

1.

Az alkalmazottak és az Intézmény által
ellátottak részére a szükség szerinti
folyamatos ellátás biztosítása

2.

időintervalluma
kezdete, vége

külső

belső Megjegyzés

azonnal
4-6 órán belül

Az esemény
bekövetkeztét követően
azonnal, vagy szükség
szerint folyamatosan

Intézményvezető,
fenntartó

Bakó Gyuláné

első nap

folyamatosan
szükség szerint

2.1.vez.

Bakó Gyuláné

2.1. első nap, folyamatos

2.2. Intvez. h

Dely Sándorné

2 1.
első nap
o2
második
naptól

folyamatosan

Az Intézmény alaprendeltetéséből a honvédelmi, és
válságkezelési feladataiból adódó teendők ellátása
érdekében:
2.1. bevezeti az elrendelt rendszabályokat

2.2. az Intézmény vezetése rendszeresen
ellenőrzi (az irányítása, felügyelete alá
tartozó szervezetekkel) az összeköttetést és
megkezdik a közszolgálati médiaszolgáltató
műsorainak figyelemmel kísérését;
2.3. pontosítják feladataikat, a kapcsolódó

2.3. Intvez h

2.2.

2.2.

2.3.

2.3.

2.4.

2.4.

2.5.

2.5.

2.2. második naptól

Dely Sándorné

2.3.

2.3. első nap 2-3 órában,

Bakó Gyuláné

második
nap
2.4.

a helyzethez igazodóan
szükség szerint naponta
2.4. első naptól

2.4.Intvez

első. nap

folyamatosan

2.5.

2.5. első és második

1-2. nap

napon 3-4 órában

korlátozzák - a honvédelmi típusú különleges
jogrendre vonatkozó jogszabálynak megfelelően - a
személyi állomány mozgását
25
2.5. végrehajtják a hatályos informatikai,
információvédelmi és
dokumentumvédelmi intézkedésben meghatározott
feladatokat;

2.1.

•

munkaterveket és okmányokat
2.4. szabályozzák, szükség esetén

2.1.

Rendszergazda

Demján Dezső
Miklósné
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Feladat
2.6. elvégzik a kialakult helyzet elemzését,
elkészítik a javaslatokat a
végrehajtandó feladatokra, valamint az
azok érdekében szükséges intézkedések
kezdeményezésére
2.7. a döntéseknek megfelelően
pontosítják a terveket, előkészítik a
hatáskörbe tartozó intézkedéseket
2.8. pontosítják a kijelölt összekötők,
képviselők adatait, azok megkezdik a helyzettől
függően a konkrét felkészülést
2.9. pontosítják a meghagyási jegyzéket11, majd
elkészítik a
meghagyási névjegyzéket, amelyet elküldenek az
EMMI honvédelmi
feladatokat ellátó szervezeti egysége felé
2.10. váltásos munkarendre térnek át és
elérik a működési készenlétet.

Feladatban
Felelős
érintett
(Végrehajtó)

Nap

2.6. Intvez. és Intvez.
Bakó Gyuláné
h.

2.6.
2. nap

2.7. Intvez.

Bakó Gyuláné

2.8. Intvez.
által megbízott
személy

Dankóné Bene Erika 2.8.

2.7
második
nap

Bakó Gyuláné

4.

A kialakult helyzet értékelése.

külső

belső Megjegyzés

2.6.

2.6.

2.7. második napon 8
órában

2.7

2.7.

2.8. első napon 2 órában

2.8.

2.8.

2.9. azonnal

2.9.

2.9.

2.10. indokolt esetben

2.10.

2.10.

első nap 2 9

2.9. Intvez és
vezetők

2 10 Intvez.

első nap

Bakó Gyuláné

2.10.

szükség
szerinti
Dankóné Bene Erika napon
A kialakult helyzetnek megfelelően a személyi
állomány munkavédelmi tűzvédelmi és
balesetvédelmi oktatásának végrehajtása

2 o első napon 4 óra

Együttműködő

Dely Sándorné

Dely Sándorné

3.

Végrehajtás10
időintervalluma
kezdete, vége

Intvez. által
megbízott
személy

Gaál Zoltán

2. nap

Int.\ ez. és mb szernél)
(ek)
Bakó Gyuláné

naponta

Dely Sándorné
Dankóné Bene Erika
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azonnal, egyébként
szükség szerint

második nap 2 órás
időintervallumban
2-3 óra

Fenntartó

Fenntartó
szakember
intvez.

által

felkért

RIASZTÁSÉRTESÍTÉS
Az értesítés szabályai:
Az Intézmény a helyben szokásos módon értesíti mindazon személyeket, akikre az
alább felsorolt esetekben a feladat végrehajtásához szükség van.
a)
veszélyhelyzetben, szükségállapot bekövetkezésének közvetlen veszélyekor,
megelőző védelmi helyzetben, terrorveszélyhelyzetben és rendkívüli állapot kihirdetése
esetén a készenlét fokozása és/vagy egyes rendkívüli intézkedések részeként,
b)
az országot ért váratlan támadás vagy annak közvetlen veszélye eseten,
c)
békeidőszakban az értesítési feladatok gyakorlása és ellenőrzése céljából,
d)
terror fenyegetettség elleni védelmi intézkedések bevezetése során.
Az értesítést elrendelheti:
a)
az intézmény vezetője,
b)
az általa megbízólevéllel ellátott személyek,
c)
természeti és civilizációs katasztrófák esetén az állampolgárok élet-és
vagyonbiztonságának
megvédése,
az
anyagi
értékek
megóvása
céljából
tömegszerencsétlenség esetén, váratlanul jelentkező szolgálati feladatok erő-eszköz
szükségletének biztosítására - amennyiben a központi utasítás kiadásához szükséges idő
miatti késedelem különösen jelentős hátrányt okozna az intézkedés az Intézmény
állománya részére - a szervezeti egység vezetője,
d)
gyakorlás céljából az ágazat irányításáért felelős államtitkár a saját és alárendelt
állomány részére.
Az elrendelés történhet:
a)
személyesen,
b)
az elrendelésre jogosult által aláírt megbízólevéllel rendelkező személy által,
c)
az ügyeletre telepített hírközlő eszközökön (mobiltelefon) keresztül a Helyi
Védelmi Bizottság útján.
Az alkalmazott állomány az értesítés vétele után:
a)
a munkahelyére a lehető legrövidebb időn belül vonuljon be,
b)
jelentkezzen a kiértesítését végzőnél és a közvetlen vezetőnél, a továbbiakban
annak utasításait hajtsa végre.
RIASZTÁS, ÉRTESÍTÉS
Az értesítés elrendelése esetén a beérkezés normaideje a vezetői állomány részére az
elrendelés időpontjától számítandó 4 óra, a beosztotti állomány részére 6 óra, amelyet
az Intézmény vezetője a saját szervezetére kiadott szabályozóban csökkenthet.
Az értesítést úgy kell megszervezni, hogy biztosítsa az alkalmazotti állomány szolgálatiilletve munkahelyére a meghatározott normaidőn belül történő beérkezését.
Ha a berendelt személy az értesítésben meghatározottaknak nem tud eleget tenni,
akkor az értesítését végző személyt és közvetlen vezetőjét haladéktalanul tájékoztassa.
Amennyilben az intézmény állományába tartozó személy akadályoztatásáról előzetesen
tudomással bír, az intézmény ügyeleti szolgálatánál elhelyezett „Távollévők,
értesítésben akadályoztatottak nyilvántartása’' című okmányban be kell jegyezni
az akadályoztatott nevét, a tartózkodási helyét, elérhetőségét és az akadályoztatás
indokát.
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Intézmény megnevezése
Meghagyási kategória
A szervezet megnevezése:

Meghagyási jegyzék a kijelölt szervezet részére
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde

II.
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde

Székhelye:
kijelölt feladat ellátási helye vagy
telephelye:
adószáma:

3780Edelény, Mátyás király út7/a.

telefonszáma:

48/778-953

e-mail címe:

matyas.ovi@freemail.hu

Felelős (kapcsolattartó) személy
neve:
telefonszáma:

Intézményvezető

e-mail címe:

zsoka1313@freemail.hu

15793401-1-05

Bakó Gyuláné
30/719-1342

A meghagyásra kijelölt munkakörök14
(egymás alá, egyesével felsorolva, a sorok
száma szükség szerint bővíthető!):
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Munkakör
Megj. Az intézményre nem vonatkozó
munkaköröket kérjük lehúzni és újabb
munkakörök is beírhatóak
1 intézményvezető

2. intézményvezető helyettes
3 óvodatitkár,
4 óvodapedagógusok,
5 dajka
6. konyhai dolgozók

Feladat
Az intézmény és a rendszer működtetése
Az intézményvezető helyettesítése, rendszeresen ellenőrzi az előírt összeköttetések
működését, kapcsolattartás a dolgozókkal, szülőkkel, élet és személyvédelem biztosítása
Szülőkkel kapcsolatfelvétel, nyilvántartások kezelése, jelentések készítése,
adatszolgáltatás
Polgárvédelmi, kiürítési, mentési és egyéb szervezési feladatok ellátása
Gyermekek felügyelete, közreműködés a menekítésben, a veszélyes anyagok
elszállításában.
Az étkezési ellátás biztosítása
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MEGHAGYÁSI NÉVJEGYZÉK
Meghagyási névjegyzék
Intézmény megnevezése
Meghagyási kategória
Az Intézmény székhelye
kijelölt feladat ellátási helye

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde

II.
3780Edelény, Mátyás király út7/a.
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde

vagy telephelye
adószáma

15793401-1-05

telefonszáma

48/778-953

e-mail címe

matyas.ovi@freemail.hu
Intézményvezető

......
Felelős (kapcsolattartó)személy
neve
telefonszáma
e-mail címe

___________

Bakó Gyuláné
30/719-1342
zsoka1313@freemail.hu
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-Sor
sz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Születési név
Családi név
Tóth
Kovács
Simon
Fehér
Bene
Hornyák
Slezsák
Montág
Krajnyák
Molnár

Házassági név
1.
utónév

Családi név

Anyja leánykori neve
1.
utónév

Családi
név

Erzsébet
Éva
Andrea
Enikő
Erika
Gabriella
Anasztázia
Erika
Angelika
Dóra

1.
utónév

Születési idő

Születési hely

Munkakör
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
munkaközösség-vezető
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
óvodapedagógus
dajka
óvodatitkár
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3./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat
rendeletének módosításáról
Előadó: polgármester

2018.

évi

költségvetéséről

szóló

önkormányzati

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 84./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – kérdés, vélemény nem lévén – a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018. (VI.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
3/2018. (II. 15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését
a) 3.544.965 e Ft költségvetési bevétellel
b) 5.694.563 e Ft költségvetési kiadással
c) – 2.149.598 e Ft költségvetési egyenleggel
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ebből - 340.275 e Ft működési egyenleg
- 1.809.323 e Ft felhalmozási egyenleg
d) 2.194.769 e Ft finanszírozási bevétellel
e) 45.171 e Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.”
2.§ A Rendelet 3. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) Az Önkormányzat a kiadások között 814.743 e Ft általános és 1.949.862 e Ft
fejlesztési céltartalékot állapít meg.”

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
15.§ A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
16.§ A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
17.§ A Rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
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.
június 21. napján.
Dr. Vártás József

jegyző
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4./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 2017. évi feladatokról és
tapasztalatokról
Előadó:
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 85./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy nagyon sokan jelezték felé, hogy nem kap a
lakosság megint számlát. Nem tudja, hogy „ingyenes” lesz-e a szemétszállítás, vagy
csak a számlázás csúszik szokás szerint. Erre ki tud választ adni, mert több hónapja
nincs számlázás.
Polgármester felkéri alpolgármester urat a kérdés megválaszolására, mivel a
szolgáltató ülésein ő szokott részt venni, és lesz valamilyen információja erről.
Loj Balázs alpolgármester: Ez a kérdés a társulási ülésen is többször kérdés volt a
települések vezetői részéről. Ott nem mondták, hogy „ingyenes” a szemétszállítás, mert
akkor biztosan csináltak volna egy kisebb kampányt neki, de az az igazság és az látszik,
hogy az átalakulás folyamatos. Tehát a megyében működő hét szolgáltató közül mára
három maradt, és az a három is fuzionál, és megyei hulladékkezelő cég alakul. Ezek a
cégek, pl. a Zöld Völgy Kft. ezen a szolgáltatási területen szállít, az alvállalkozói lettek
ennek a megyei szervezetnek. Tudni kell, hogy először a Zöld Völgy Kft. számlázott,
aztán voltak számlázási nehézségek, amikor átvette az NHKV a számlázást, és amikor ez
beállt volna, akkor jött ez a változás és újabb változásokon kell keresztül menni, újabb
szoftver-átállítások és újabb adatátadások vannak, ami nagyon nehezen megy. Ezzel
indokolják azt, hogy jelenleg még nem érkezett számla. A településvezetők
felháborodva mondták, hogy amikor egyszerre jön meg a számla, az bizony nagyon
megterhelő lesz a lakosságnak. Erre azt az ígéretet kapták a megyei szolgáltató
képviselőjétől, hogy ők ezt megpróbálják orvosolni, vagy úgy hogy majd részletfizetést
biztosítanak, vagy valamilyen formában könnyítést fognak alkalmazni ebben az esetben.
Bízik abban, hogy ezt be is fogják tartani.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy sokszor találkoznak azzal a problémával, hogy
az egresi városrészen az önkormányzatnak kell a hulladékot eltakaríttatni, és ezért éves
szinten kőkemény pénzeket fizetnek ki. Kíváncsi lett volna arra, hogy amikor beállt ez az
új rendszer, a szemétgyűjtő edényeket hány háztartásban nem vették át. Kérdezi, van-e
arra vonatkozó kimutatás, hogy adott esetben az Egresen egy háztartásban be van
jelentve 15-20 fő is, és élnek is ott annyian. Rá lehet-e valamilyen módon kényszeríteni
őket, hogy akár két vagy három hulladékgyűjtő edény után fizessenek. Ahol 15-en, 20-an
vannak bejelentkezve, nem életszerű az, hogy egy hulladékgyűjtő edényt használnak,
vagy egyet sem. Ha 2-3 hulladékgyűjtő edényt használnának, lehet, hogy idővel az
önkormányzat problémája is megoldódna ezzel. Úgy gondolja, hogy ez az állapot hosszú
távon semmiképpen nem tartható.
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Polgármester: Pontosan nem tudja megmondani, de van néhány család, aki nem vette
át a hulladékgyűjtő edényt, és már tettek olyan lépést is, hogy a közterület-felügyelők a
szemétszállítás időpontjában kora reggel videofelvételt készítettek minden egyes egresi
háztartástól, hogy ki az, aki nem teszi ki a hulladékgyűjtő edényét. Abban teljes
mértékben egyetérthetnek, hogy ez tarthatatlan állapot. A szociális város-rehabilitációs
pályázatban van hulladékgyűjtő sziget kiépítése tervezve az egresi városrészen, illetve a
térfigyelő-kamera kiépítése. Nyilván ez a kettő a jövőben nagy segítséget fog nyújtani
ennek a kérdésnek a rendezésében. Az pedig, hogy lakásonként több kukáért fizessenek,
voltak már erre is kezdeményezések, de egyelőre eszük ágában sincs, de nyilván
valamilyen módszerrel megpróbálják rákényszeríteni őket.
Dr.Vártás József jegyző az elmondottakat annyival egészítené ki, hogy a szolgáltató a
kommunális edényzetek ürítése során egyrészt kamerával, illetve chipes leolvasóval
rögzíti, hogy melyik ingatlanból kerülnek az edényzetek ürítésre. Ezzel kapcsolatban
korábban már volt adatszolgáltatási kérésük, kaptak is tételes kimutatást, így látták is,
hogy melyek azok az ingatlanok, ahol a kommunális edényzetet nem ürítik, illetve
vélhetően nincs edényzet. Ezt követően szervezték meg az ingatlanonkénti ellenőrzést az
egresi városrészben. Ennek az első lépése az volt, hogy a közterület-felügyelők két
szállítási alkalommal is folyamatosan kint voltak, fénykép és videofelvételt készítettek,
majd ingatlanonként tételes kimutatást. Ezt követően még a hulladékgyűjtő edényzet is le
lett külön-külön ellenőrizve az ingatlanoknál, és sajnos azt kell mondani, hogy nem a
gyüjtőedényzet hiánya okozza a problémát, hanem az, hogy az edényzet önmagától nem
kerül ki a kapu elé. Az Egresen lévő telep utolsó két utcájában van probléma, van olyan
utca, ami példaértékű, a kertek, udvarok is rendben vannak, nincs szemét sem eldobálva
és mindig kint vannak a gyüjtőedényzetek. Viszont 2 olyan utca van, ami rendkívül rossz
morállal rendelkezik ezen a területen, a közterület-felügyelők jelentést is készítettek, és
alig van 2-3 olyan ingatlan, ahol hiányzik az edényzet. Tehát nem ez okozza a problémát.
Volt egy személyes tárgyalásuk, alpolgármester úr szervezésében Sztupák Péter a Zöld
Völgy Kft. ügyvezetőjével, akivel átbeszélték, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani. Ő
gyakorlatilag elmondta, hogy vannak raktáron edényzetek, készséggel állnak
rendelkezésre, hogy ezeket pótolják az adott területen, illetve menet közben megjelent
egy hazai kis forrású szemléletformálási pályázat, ahol szintén a Zöld Völgy Kft-vel
egyeztetve és az egresi városrészre koncentrálva, amely arra szolgál, hogy egyrészt a
szelektív hulladékgyűjtést, másrészt a szolgáltatás igénybevételének a terjesztését, illetve
annak szándékát fokozzák. Reményét fejezte ki, hogy nyer ez a pályázat és gyakorlatilag
a szociális város-rehabilitációnak az illegális hulladék felszámolásával, kamerarendszerével, ezzel a szemléletformálással és a Zöld Völgy Kft. amennyiben biztosítja még
a hiányzó plusz edényzetet, akkor ezzel el lehet azt érni, hogy felszámolják ott az illegális
hulladéklerakást. Arról is tárgyaltak, hogy van-e értelme annak, hogy hulladékgyűjtő
szigeteket építsenek ki az egresi városrészen. Ügyvezető úr sem látta ennek értelmét,
inkább azt kellene erősíteni, hogy minden ingatlanban megfelelő számú edényzet
rendelkezésre álljon. Ezen a telepen élők 20-30 %-a fizeti ki rendszeresen a
szemétszállítási díjat, a többi nem. Igazából annyira átalakult a rendszer, hogy meg kell
oldaniuk ezt a feladatot, úgy néz ki, hogy ehhez meglesznek az eszközeik is és a források
is. Addig is még egy kis türelmet kér.
Fischer Ferdinánd képviselő: Többen jelezték neki a Mátyás király útról, hogy a
szeméttároló konténerek rossz állapotban vannak. Kérdezné, hogy a cseréjét hogyan
lehetne elindítani.
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A másik felvetése, hogy a Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjének már többször
jelezet a gyógyszertár mögötti hulladékgyűjtő konténer lezárásának megoldását. Itt az a
legnagyobb probléma, hogy sokan illetéktelenül hordják oda a szemetet, sőt
vállalkozásoktól is odaviszik. Kérdése arra vonatkozik, hogy minden vállalkozásnak van-e
saját hulladékgyűjtő edénye, ha nincs, hogyan lehet őket kötelezni, mert főleg ez okozza
a legtöbb problémát.
Polgármester: Konténerek cseréjével kapcsolatos felvetés megválaszolására Loj Balázs
alpolgármestert kéri fel.
Loj Balázs alpolgármestert emlékezete szerint, amikor szelektív hulladékgyűjtést
vezettek be Edelényben, akkor 1 m3-es konténereket is kaptak, azok valahová le vannak
raktározva. Az ő tudomása szerint egy dolog miatt nem tudják kiszállítani, hogy a
társasházaknál nem mindenütt van megoldva a társasházi képviselet, tehát van, ahol
nincs közös képviselő. Megtehetik azt, hogy ahol rendben van, oda kiviszik, de az lenne
az igazi, hogy ha a társasházi képviseletet mindenhol meglennének, és azok a hulladéktároló szigetek, vagy elkülönített zárható részek, azok is rendezésre kerülnének minden
egyes társasháznál. Ez tulajdonképpen megoldott probléma, aminek a rendezése a
társasházi közösségekre vár, a kisebb része pedig az önkormányzatra. Az egresi
városrésszel kapcsolatosan elmondja, hogy jegyző úrral közösen felvették a kapcsolatot a
Zöld Völgy Kft-vel, levelet is írtak, melyben azt kérték, hogy egy kicsit módosítsák át az
edelényi szemétszállítási menetrendet ezen településrészen, és ha lehet, módosítsák úgy,
hogy ne 8-9 órakor menjenek oda, hanem inkább a déli órákban, vagy 13:00 órakor,
amikor vége van szállítási körnek. Egy másik megoldandó probléma, amit szintén kérték
megoldani a vásártér környékén, ahol csütörtöki napon van vásár, azt a napot ütemezzék
át a havi egy csütörtök miatt, de minden héten tegyék át másik napra a szállítást a
vásártéri részen. Ezekre a kérésekre tudomása szerint eddig még nem érkezett válasz, de
folyamatban van. Fontosnak tartja a szemléletformáló programokat, amire adtak is be
pályázatot, de vannak a civil szervezeteknek is, az iskoláknak is ilyen programjai, és ha a
gyerekeknél elkezdik ezt a szemléletformálást, akkor tudnak egy-egy lépést tenni.
Polgármester: Szerinte ez a lépés nagyon lassú lesz, ő találkozott olyan esettel, amikor
az óvodás gyerek az egyik üzlet előtt a csokis papírt be akarta dobni a kukába, és az apja
azt mondta, nehogy bedob már. Így egy kicsit hosszú távú a megoldás.
Dr.Vártás József jegyző: Fischer Ferdinánd képviselő úr felvetéséhez elmondja, hogy a
fő szabály, hogy a hulladékgyűjtő edényzeteket a vállalkozásoknak saját maguknak kell
beszerezni. A társasházak kapcsán a szelektív hulladékgyűjtő edényzetek a lakosság
részére történő átadását követően össze is hívták a társasházak jogszerű, vagy nem
jogszerű képviselőit. Alapvető problémát jelentett a Zöld Völgy Kft-nek, hogy nem tudta
kinek kell a társulás által beszerzett edényzeteket átadni. A másik gond, hogy a
társasházaknál az, hogy a jogszabály szerint a társasházaknak maguknak kellene
megoldaniuk a hulladékgyűjtő edényzeteknek az elhelyezését. Ez több helyen
közterületen, az önkormányzat által létesített hulladéktárolókban valósul meg, mert
amikor ezek elkészültek, még a szelektív hulladékgyűjtés messze volt. Ezek a műanyag,
240 l-es szelektívgyűjtő edényzetek a Kft. telephelyén vannak a mai napig ledepózva,
mert igen kevés társasháznak tudták átadni helyhiány miatt.
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Van, ahol továbbra is a problémát a rendezetlen állapotok miatt nem lehet megoldani,
bár azt el kell mondani a társasházak kapcsán, hogy az elmúlt két évben nagyon sok
társasház rendbe tette az ügyeit. Ebben nagy szerepe volt a Szolnik Bt-nek is, aki a
Borsodi út 2. átvételével kezdte meg a tevékenységét Edelényben, és következetesen
képviseli a társasházak érdekeit, azon belül következetesen lép fel azon tulajdonosokkal
szemben, akinek a fizetési hajlandósága nem éppen megfelelő. Az, hogy a vállalkozások
hová helyezzék el az általuk termelt szemetet, ez valóban egy jelentős probléma. Sajnos
a vállalkozóknak egy része nagyon rosszul kezeli. Volt egy időszak, amikor az Igazgatási
Osztály kőkeményen lépett fel, és amikor még volt lehetőség, megkövetelték, hogy
csatolják be a hulladékszállítási szerződésüket. Az a baj, hogy jogszabályi környezetváltozása miatt már nem tudják megtenni, viszont személyes tapasztalat, hogy egyes
vállalkozások valóban olyan helyre rakják le a plusz szemetüket, és itt arról lehet szó,
hogy az általuk beszerzett edényzet túl kicsi, a szemét túl nagy, bővíteni kell az
edényzetet, azért többet kellene fizetni és ezt nem akarják. A közterület-felügyelők
ellenőrzést tartottak, és több irányból is jelezték az illegális lerakás tényét, és ami a
legrosszabb, vélhetően hústermékkel foglalkozó vállalkozás helyezi el a már nem
hasznosítható csontokat, szőrös részeket, melyek azon túl, hogy fertőzésveszélyt
hordoznak magukban, és az erdőben kidobva a vadakat is vonzzák, nem beszélve arról,
hogy egyes betegségek terjednek Magyarországon. Azon lesznek, hogy ezeket a
személyeket, illetve vállalkozókat, ha úgy tetszik, elkapják.
(Magyar Árpádné képviselő az ülésre megérkezett, így a képviselő-testület 12 fős lett.)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: Alpolgármester úr részéről elhangzott, hogy az Egresen
későn teszik ki a kukát, és lehet, hogy másnak nem jutott eszébe, de előzőnap este is ki
lehet tenni, és nem hiszi, hogy problémát jelentene, hogy ki van téve a kuka, nagyon
sok helyen látják ezt, és akkor talán nem maradnak le a kora reggeli szállításról.
Polgármester – további 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
67/2018.(VI.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással
kapcsolatos 2017. évi feladatokról és tapasztalatokról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos
feladatokról és tapasztalatokról szóló beszámolóra vonatkozó
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a ZV Zöld Völgy
Közszolgáltató Nonprofit Kft települési szilárd hulladék-szállítással
kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról szóló 2017. évi
beszámolóját, és azt a határozat mellékleteként e l f o g a d j a .
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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Melléklet a 67/2018.(VI.21)
határozathoz
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5/ Napirendi pont tárgya:
Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 86./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy egy jó évvel ezelőtt tárgyalták az orvosi
ügyeletnek a dolgát. Kérdése arra vonatkozna, hogy elindult-e a közbeszerzési eljárás,
illetve ha nem, mikor indulhat el. Az anyagban láthatják, hogy most október végéig
szólna ez az emelés. A kérdése, hogy október végéig lezárhatják e a közbeszerzési
eljárását, vagy adott esetben szükség lesz majd egy újabb ajánlatkérésre. Mi van akkor,
ha az itt felsorolt önkormányzatok közül bárki azt mondja, hogy nem hajlandó az
árajánlatban meghatározott díjat kifizetni, illetve a rá rótt díjnövekedés mértékét, mert
itt van egy bizonyos fajta díjnövekedés, az neki adott esetben akkora terhet jelent, hogy
azt évközben nem tudja kigazdálkodni. Ha van olyan önkormányzat, aki nem hajlandó
ezt elfogadni, ne Edelény fizessen már, és szolgáltasson már úgy, hogy adott esetben
nem fizet. Erre van-e valamilyen megoldás, ehhez a megállapodáshoz a települési
önkormányzatok hogyan állnak?
Polgármester: Jó másfél éve tárgyalták az orvosi ügyeletet, és jó másfél éve történt
meg a központi orvosi ügyeletnél a váltás, amikor az addigi szolgáltató felmondta a
szerződést. Azóta teljesen kiegyensúlyozott és megoldott a központi orvosi ügyeleti
ellátás, nem úgy, mint az ország sok más településén. Úgy látják, hogy a közbeszerzési
eljárást legkésőbb július közepére el tudják indítani, ez elegendő időszak arra, hogy a
jelenlegi módosított megbízási szerződés lejártáig meg tudják kötni a majdani
szolgáltatóval a szerződést. Vannak olyan települések, amelyek az elmúlt napokban
jelezték, hogy a képviselő-testület nem fogadta el a díjemelésre vonatkozó határozatot.
Az összes település, aki érintett ebben, a polgármestereket a mai nap 13:00 órára hívta
ide egy megbeszélésre. Azt tudni kell, hogy ez az egész úgy indult, hogy az addigi
szolgáltató akkor egy drasztikus áremelést kért, amit a testület és a települések sem
fogadtak el. Így jött létre az orvosi ügyelet. Közben eltelt szűk másfél esztendő, és
ahhoz képest az új szolgáltató azon a díjon folytatta, tehát díjemelés nélkül. Nagyjából
összeszámolták, és jóval több mint 10 millió forint volt ezalatt az időszak alatt Edelény
és a 16 település megtakarítása ezzel a lépésükkel. Közben az egészségügyben kétszer
történt béremelés, és az ügyeletet vállaló orvosok most már az orvosi ügyeleti óradíjban
is kérték az emelést, mert ennyiért már nem hajlandók jönni Edelénybe. Tehát akkor,
amikor a megyei kórházban 2000 Ft-ot kapnak óránként, akkor nem fognak 2500 Ft-ért
eljönni ide ügyelni. Az is biztos, hogy ügyeleti ellátás nélkül nem maradhatnak. Az új
konstrukció alapján Edelény Város Önkormányzata lesz az ajánlatkérő az új eljárásban,
és a 16 településsel feladat-ellátási szerződést fognak kötni. Az a település, aki nem
hajlandó ezt az emelt díjat megfizetni, az a település nem veheti igénybe a központi
orvosi ügyeleti ellátást. Minden település önkormányzatának a saját feladata az, hogy az
ügyeleti ellátást megoldja. A megoldás természetesen az, hogy amelyik település erre
nem hajlandó, annak a településnek a betegeit nem fogadja majd az ügyeletük. Sürgős
esetben nyilván mentőt hívhatnak majd a beteghez.
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Ezt szeretné a mai egyeztetésen tudatosítani a polgármesterekben, illetve még azt,
hogy a településeken minden egyes lakásba szóró lapot fognak eljuttatni, hogy a
lakosok értesítve legyenek erről az új helyzetről. Nem gondolja, hogy bármelyik
önkormányzatot ez a díjemelés csődbe vinné. Vagy tudomásul veszik, vagy nem, és
nem lehet az, hogy mindig Edelény vigyen mindent a „hátán” mindenki helyett, éppen
eleget segítettek pénzügyileg ezzel az új konstrukcióval a településeken egy esztendővel
ezelőtt. Innentől kezdve nincs tovább, hétfőig van határidejük, mert hétfőn az OEP-hez
minden dokumentációt le kell adni ahhoz, hogy a következő hónapra a központi
finanszírozást megkapják az orvosi ügyeletre.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – további 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
68/2018.(VI.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási
szerződések megkötéséről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a
„Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási
szerződések megkötéséről” szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Képviselő-testület) hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5.§ (1) bekezdés c)
pontja szerinti alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi ügyeleti ellátást az ellátást igénybe vevő Abod,
Balajt, Damak, Ládbesenyő, Irota, Tomor, Lak, Szakácsi,
Hegymeg, Hangács, Nyomár, Ziliz, Boldva, Borsodszirák és
Szendrőlád Községek Önkormányzataival kötendő, a határozat
melléklete szerinti feladat-ellátási szerződésekkel Edelény Város
Önkormányzata lássa el.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat

melléklete szerinti feladat-ellátási szerződés aláírására, valamint
arra, hogy a végleges szerződés-tervezettel kapcsolatosan
felmerülő, szükségessé váló módosításokat a végleges szerződés
és mellékletei szövegében annak aláírását megelőzően módosítsa.
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3. Képviselő-testület vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti feladat

ellátásáért állami forrással nem fedezett, tervezett működési
kiadásokra bruttó 1.080.837 Ft/hó hozzájárulást fizet.
4. Képviselő-testület elfogadja a bruttó 4.150.000 Ft havi összeget a

központi orvosi ügyeleti feladat ellátásához
szolgáltatás közbeszerzése becsült érték alapjául.

kapcsolódó

5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási

szerződés, közreműködői szerződés aláírására, és a működési
engedély megszerzésére, valamint az ellátás 2018.07.01-től
történő
működtetéséhez
szükséges
közbenső
döntések
meghozatalára és intézkedések megtételére.
Határidő: 2018.06.30, illetve 2018.12.31.
Felelős: polgármester
Értesül: Osztályok, Eü. szolgáltató, önkormányzatok

Melléklet a 68/2018.(VI.21.) határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására
amely létrejött
……………… Község Önkormányzata, székhelye: ……………………..., adószáma:
……………………….., számlaszáma: ……………………………… (a továbbiakban: megbízó
önkormányzat) képviseletében ………………………………. polgármester;
Edelény Város Önkormányzata, székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.,
adószáma: 15725596-2-05, számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12037805-0011300900100007 (a továbbiakban: megbízott önkormányzat) képviseletében Molnár Oszkár
polgármester között, (továbbiakban együtt: felek) az alulírott napon és helyen, az
alábbi feltételek mellett:
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.
pontjában, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII.
törvény 5.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás
körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról, mint helyben
biztosítandó közfeladatról, a megbízott önkormányzattal kötött jelen feladatellátási szerződés alapján gondoskodik.
2.

Ezen szerződést a felek 2018. július 1. napjától határozatlan időtartamra kötik
meg.
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3.

Megbízott önkormányzat vállalja, hogy az által megbízott egészségügyi
szolgáltató a megbízó önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel
rendelkezők részére orvosi ügyeleti ellátást biztosít.

4.

Az ellátásban részesülők az általuk igénybe vett egészségügyi szolgáltatások után
térítési díjat nem fizetnek.

5.

A megbízó önkormányzat közigazgatási területéről egészségügyi ellátásban
részesülők a megbízott önkormányzat közigazgatási területéről ellátottakkal
azonos módon részesülnek az egészségügyi szolgáltatásban.

6.

Felek megállapodnak, hogy az egészségügyi szolgáltatás után járó állami
támogatás igénylésére a megbízott önkormányzat, vagy a megbízott
önkormányzattal szerződés viszonyban álló egészségügyi szolgáltató jogosult.

7.

A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért állami
forrással nem fedezett, tervezett működési kiadásokra hozzájárulást fizet.
Hozzájárulás összegéről megbízó önkormányzat a megbízott önkormányzattal
történt egyeztetést követően külön határozatban rendelkezik.
Megbízó önkormányzat a hozzájárulás összegét előre, havonta egyenlő
részletekben, tárgyhó 5. napjáig átutalással teljesíti megbízott önkormányzat
számlájára.

8.

Amennyiben megbízó önkormányzat a központi orvosi ügyeleti feladatellátáshoz
kapcsolódóan vállalt pénzügyi hozzájárulása teljesítését illetően 15 napot elérő
késedelembe esik, megbízott önkormányzat mindenféle előzetes felszólítás nélkül
jogosult és köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10
napon belül jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó
nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás
eredménytelensége esetén megbízott önkormányzat a követelést bírósági úton
érvényesíti.

9.

Megbízó önkormányzat vállalja, hogy a központi orvosi ügyeleti feladatellátás
díjfizetésére vonatkozóan a fent nevezett felhatalmazó nyilatkozatot a jelen
megállapodás elválaszthatatlan mellékletében szereplő tartalommal számlavezető
hitelintézetüknél megteszik és azt a megbízott önkormányzat felé a nyilatkozat
egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen - megállapodás
kézbesítésétől számított 8 napon belül.

10. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy a feladat ellátására szolgáló
valamennyi ingó és ingatlanvagyon megbízott önkormányzat kizárólagos
tulajdonában áll, így arra vonatkozóan megbízó önkormányzat igényt nem
támaszthat.
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11. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy megbízott önkormányzat az
Európai Uniós és hazai forrású pályázatokra saját nevében, és felelőssége mellett
pályázhat, ahhoz a megbízó önkormányzat hozzájárulása nem szükséges.
12. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján,
továbbá ha azt bármelyik fél felmondja. Felmondási idő 90 nap.
13. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény
és a vonatkozó hatályok jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
14. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező
Kazincbarcikai Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki.
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a szerződést a szükséges
egyeztetések lefolytatása, és Képviselő-testületek általi elfogadását követően, mint
akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Edelény, 2018. …………...

……………………, 2018. …………...

Molnár Oszkár
polgármester

…………………………………….
polgármester

Ellenjegyezte:
……………………………………
Dr. Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

……………………………………
…………………… Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője

……………………………………
Száz Attiláné
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály vezetője

……………………………………
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Melléklet a feladat-ellátási szerződéshez

FELHATALMAZÓ LEVÉL
(minta)

Alulírott …………………………………………………………………………..…………………….............
(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a
számlavezető pénzintézetemet,
hogy a…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………....-nál
(a pénzintézet neve és címe) vezetett ……………………………………………………. számú
számlámat Edelény Város Önkormányzat által benyújtott azonnali beszedési megbízás
alapján a ……………………………………………számla javára megterhelje.
Kelt: ………………………………………..
……………………………………..
a felhatalmazó önkormányzat
cégszerű aláírása

Záradék:
…………………………………………………………………………………………………...
(a pénzintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos pénzintézete tudomásul
vesszük, hogy Edelény Város Önkormányzata - mint jogosult – a központi orvosi
ügyeleti feladatok ellátására létrejött feladat-ellátási szerződés alapján felmerült
követelését a Számlatulajdonos számlája terhére azonnali beszedési megbízással
érvényesítheti.
A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének
időpontjában nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott
bankszámla megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul
értesíti Edelény Város Önkormányzatát.
A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak
Edelény Város Önkormányzata tudtával és hozzájárulásával vonható vissza.
Kelt: ………………………………………..
………………………………….…..
pénzintézet
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6./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Bányász utca végén található bányagödörből történő hulladék elszállításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 87./ 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 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
69/2018.(VI.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Bányász utca végén található bányagödörből
történő hulladék elszállításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény Bányász utca végén található
bányagödörből
történő
hulladék
elszállításáról
szóló
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elrendeli az Edelény 0360/6 hrsz. alatti (b alrészlet) területű
ingatlan rézsűjének megtisztítására (illegális lerakásból
származó elsősorban veszélyes hulladék) bruttó 500.000,- Ft
kerüljön biztosításra a 2018 évi Környezetvédelmi Alap
terhére.
2. Felhatalmazza a polgármestert a megrendelésre.
Határidő: azonnal ill. 2018.08.30.
Felelős: polgármester
Értesül: Osztályok, Kft.
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7./ Napirendi pont tárgya:
Nyersanyagnorma és egyedi étkeztetési szolgáltatási díj megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 88./ 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 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
70/2018.(VI.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Nyersanyagnorma és egyedi étkeztetési szolgáltatási díj
megállapításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta a
nyersanyagnorma
és
egyedi
étkeztetési
szolgáltatási
díj
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi
Római Katolikus (Jézus Szíve) Plébánia által 2018. június 25-29.
közötti időszakban szervezett hittantábor résztvevői részére az
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális
Kiállítóhely által üzemeltetett központi konyhán keresztül biztosítja
az étkeztetés lehetőségét.
2. Képviselő-testület a résztvevők részére biztosítandó napi
háromszori étkezés esetében a 35/2017.(III.07.) határozatával
megállapított nyersanyagnormákat rendeli alkalmazni, és a
szolgáltatási díjtételt nyersanyagnorma + Áfa összegben állapítja
meg rezsiköltség felszámítása nélkül.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Értestül: Plébánia, Intézmény, osztályok
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8./ Napirendi pont tárgya:
A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú támogatási szerződésben
megvalósítási helyszín módosítása és költség átcsoportosítás kezdeményezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 89./ 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 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
71/2018.(VI.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú támogatási
szerződésben megvalósítási helyszín módosítása és költség
átcsoportosítás kezdeményezéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta aTOP-2.1.2-15BO1-2016-00016azonosító számú támogatási szerződésben megvalósítási helyszín
módosítása és költség átcsoportosítás kezdeményezéséről szóló előterjesztést melyről
az alábbiak szerint dönt:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a TOP-2.1.2-15BO1-2016-00016 azonosító számú támogatási szerződésben a projekt sikeres
megvalósítása érdekében a támogatási szerződés módosítását, ezen belül a
megvalósítási helyszínek és a költségek átcsoportosítását, a projekt
összköltségének változása nélkül.
Eredeti megvalósítási helyszínek
Irányítószám, Helység, Közterület,
Házszám

Helyrajzi
szám

3780 Edelény, Borsodi út

1190

3780 Edelény, Borsodi út 30.

1191

3780 Edelény, Borsodi út 32.

1192

3780 Edelény belterület, közterület

1193/5

Módosított megvalósítási helyszínek
Irányítószám, Helység, Közterület,
Házszám
3780 Edelény, Borsodi út (út, parkoló)
3780 Edelény, Borsodi út 30.
(Sportközpont)
3780 Edelény, Borsodi út 32.
(Sportközpont)
3780 Edelény belterület, közterület
(Sportközpont)
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Helyrajzi
szám
1190

1193/8

3780 Edelény belterület, közterület

16/1

3780 Edelény belterület, közterület

10/2

3780 Edelény belterület, közterület

7

3780 Edelény belterület, közterület (Malomárok játszótér)
3780 Edelény belterület, közterület (Malomárok)
3780 Edelény belterület, közterület (Malomárok zöldrész)

Tevékenység
neve

Költség típus

Költség elem

Önállóan nem
támogatható,
választható
tevékenységek
Zöld város
kialakítása

Építéshez
kapcsolódó
költségek

Építéshez
kapcsolódó
költségek

Építéshez
kapcsolódó
költségek
Építéshez
kapcsolódó
költségek
Eszközbeszerz
és költségei

Zöld város
kialakítása
Zöld város
kialakítása
Önállóan nem
támogatható,
választható
tevékenységek

Eszközbeszerz
és költségei

Önállóan nem
támogatható,
választható
tevékenységek
Zöld város
kialakítása

Területelőkészítési
költség

Zöld város
kialakítása

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

Zöld város
kialakítása

Zöld város
kialakítása

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei
Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei
Közbeszerzési
költségek

Zöld város
kialakítása

Projektmenedz
sment költség

Zöld város
kialakítása

Projektmenedz
sment költség

Zöld város
kialakítása

Projektmenedz
smenthez
igénybevett

Zöld város
kialakítása

Területelőkészítési
költség

Eredeti
Elszámolható
költség
108 781 803

Módosított
Elszámolható
költség

Támogatási
összeg

59 395 873

59 395 873

Építéshez
kapcsolódó
költségek
Új építés
(Sportház)

59 938 863

56 750 102

56 750 102

152 727 273

210 652 203

210 652 203

Bekerülési
érték (játszótéri
eszközök)
Bekerülési
érték
(tanösvény
eszközök és
utcabútorok)
Területelőkészítési
költség (főtér)

19 549 215

19 549 215

19 549 215

10 434 320

8 304 186

8 304 186

1 512 454

0

0

Területelőkészítési
költség
(sportjátszótér,
tanösvény)
Akcióterületi
terv, egyéb a
felhívás 3.2.
fejezetében
előírt
kötelezően
elkészítendő
megalapozó
dokumentum
Műszaki tervek,
kiviteli és
tendertervek,
ezek hatósági
díjai
Műszaki tervek,
kiviteli és
tendertervek,
ezek hatósági
díjai
Közbeszerzés
költsége

5 411 354

5 411 354

5 411 354

6 654 545

3 391 900

3 391 900

876 535

509 684

509 684

10 000 000

16 099 790

16 099 790

3 181 819

2 286 000

2 286 000

Projektmenedzs
ment személyi
jellegű
ráfordítása
Projektmenedzs
ment személyi
jellegű
ráfordítása

0

7 600 000

7 600 000

0

1 370 250

1 370 250

Projektmenedzs
ment költség

9 090 909

120 659

120 659
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1/131
10/2
7

Zöld város
kialakítása

Zöld város
kialakítása

Zöld város
kialakítása

Zöld város
kialakítása
Az
infrastrukturális
beavatkozásokat
kiegészítő "soft"
programok

szakértői
szolgáltatás
díja
Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége
Egyéb
marketing
tevékenység

hatósági díjak

Műszaki
ellenőri
szolgáltatás
költsége
Szakmai
megvalósításh
oz kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

1 731 818

500 000

500 000

0

181 254

181 254

Szakmai
tevékenységek
hez kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

0

498 188

498 188

Műszaki ellenőri
szolgáltatás
költsége

3 181 819

3 500 000

3 500 000

Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
szolgáltatások
költségei

6 927 272

4 000 000

4 000 000

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége
Egyéb
marketing
tevékenység

2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a költségátcsoportosításra vonatkozó módosítás Közreműködő
Szervezet felé történő kezdeményezésére.
3. Képviselő-testület a 48/2018.(V.16.) határozattal jóváhagyott Közbeszerzési
Szabályzat III. 4.) pontja a b) alpontot követően az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
„Az a.) pont alkalmazása tekintetében az Európai Uniós, vagy hazai pályázati
forrásból, illetve költségvetési támogatásból megvalósuló projekt, beruházás,
karbantartás, beszerzés illetve fejlesztés esetén az eljárás folytatásához nem
szükséges a képviselő-testület pénzügyi fedezet biztosításáról szóló döntése,
amennyiben a szükséges fedezet többlet saját erő bevonása nélkül projekten belüli
költségvetés átcsoportosítással, illetve tartalékkeret bevonásával biztosítható.”
Határidő: azonnal, 2018.06.30.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

9./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 90./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester – 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
72/2018.(VI.21.) 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.

10./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot
keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 91./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester reményét fejezte ki, hogy még nem késett el ez a képviselő-testületi
döntés, jegyző úr két hónappal ezelőtt jelezte ügyvezető úrnak, hogy figyeljen oda majd,
mert le fog járni az előző folyószámla hitelnek a szerződése. Ehhez képest eléggé
kicsúsztak az időből, és csak remélni tudják, hogy sikerül a december 31. napjáig szóló
hitelt felvennie a Kft-nek. A Kft-nél egy nagyon régóta húzódó probléma merül fel, ami
nyilván nem csak ügyvezető úr tevékenysége alatt, hanem az előző években is megjelent.
Ez nevezetesen a szakképzési hozzájárulás, amit a Kft. tévesen hosszú évek óta befizeti a
NAV-nak, annak ellenére, hogy nem kellett volna megfizetni. Emlékezete szerint tavaly
októberében kérte, hogy indítsa el a Kft. önrevízió által a NAV-tól ezeknek a
jogosulatlanul befizetett szakképzési hozzájárulásoknak a visszaigénylését. Ez
összességében több mint 10 millió forintos tétel.
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A Kft. egyetlen egy esztendőt már visszakapott a NAV-tól, - ez jogos, amit a NAV is
elismert - és vissza is fizette a 2 millió forint körüli összeget. Kérdése, hogy hol tart most
a jogszabály által lehetőséget biztosító 5 esztendőre vonatkozó szakképzési
hozzájárulásnak a visszaigénylése, amely összességében 10 millió forintot jelent.
Sáhó Zoltán Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, hogy tavaly
indították el a szakképzési hozzájárulás visszaigénylését hosszú évek után, ami sikerült is
a 2017-es évre vonatkozóan önrevízióval. Ez hatalmas munka, mert minden hónapot át
kell nézni, a kapcsolt hibákat rendbe kell tenni. A 2017-es évre 2,4 millió Ft-ot kaptak
vissza, ami az adóalapba ment be, és a befizetéseiket ezáltal csökkentette. A jövő
hónapra maradt még 80 ezer forint, de eddig nem fizették az adókat, pont emiatt a plusz
összeg miatt. Jelenleg úgy határoztak – mivel 5 évre visszamenőleg van lehetőség – hogy
a mai időponttól számított, levont öt évet kezdik el önrevízióval. Most 2013. február
hónapnál járnak, amit folyamatosan csinálnak. Azért kezdték az öt évvel ezelőttivel,
nehogy kicsússzanak a határidőből. Ezt egy fő csinálja, akinek köszöni, hogy az egyéb
munkája mellett végzi ezt a hatalmas munkát.
Polgármester: Az utolsó mondat kicsit érdekes volt ügyvezető úr részéről, hogy a
munkája mellett végzi. A tegnapi nap történt, hogy délután jelenleg még a Kft-nél
alkalmazott egyik fiatal dolgozó hölgy megkereste, hogy a tegnapi nap folyamán beadta a
felmondását a Kft-nél. Az ő elmondása szerint – és nincs oka kételkedni abban, amit ő
elmondott – azért adta be a felmondását, mert azért jött ide, hogy dolgozni szeretne,
viszont a Kft-ben semmi segítséget nem kapott meg ahhoz, hogy ezen a területen
újoncként – nyilván a munka világában nem újonc, nem kezdő – dolgozni akar. Többször
kért segítséget munkatársaitól, kért segítséget ügyvezető úrtól ennek a problémának a
megoldására. Úgy döntött ott hagyja a Kft-t, mert ő arra nem hajlandó, hogy nap, mint
nap azért menjen be, hogy ott üljön, és nem tud mit csinálni. Ezt azért mondja, mert
szeretne ezzel ügyvezető úr utolsó mondatára reagálni, hogy ezt akkor nem érti. Ha van
olyan kolleganő, aki az önrevíziót végzi a saját munkája mellett és ott van egy fiatal,
dolgozni akaró rendkívül értelmes munkatárs, akinek nem adnak munkát a Kft-ben, akkor
hogyan van ez?
Sáhó Zoltán Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ő a pénzügyön van, a
pénztári feladatnál, a visszaigénylést az OEP-es kolléganő végzi, aki a szakképzési és
egyéb adónemekkel foglalkozik, ami egy nagyon speciális munka. Nem hiszi, hogy ő ezt
el tudná végezni. A másik, hogy őt azért vették fel, hogy a pénzügyi részt segítse, mert
az a kolléganő, aki korábban volt, elment és a kolléganő nem tudott szabadságra menni.
Ez érdekes abban a tekintetben, hogy egyik oldalát megismerték polgármester úr által,
de a kollégái sokszor elmondták, hogy amikor ennek a hölgynek munkát adtak, nem
végezte el. Valóban, ő is szólt, hogy adjanak neki munkát, ő is adott neki a
közfoglalkoztatási elszámolásokat, ami nagyon jelentős munka, mert abban számolják el
a közfoglalkoztatásban kapott összegeket, ilyen feladatot ő is adott, ami teljesen
leterhelte. Ő inkább munkahelyi súrlódásnak nevezné a problémát, mert a pénzügyes
kolléganő nem ért rá, hogy annyira megismertesse a dolgokat, a gyakorlási részét nem
mutatta meg neki, és ezért ment be hozzá ez a hölgydolgozó, hogy mondják el neki, mert
még nem tudja a gyakorlatban ezt véghezvinni. A pénzügyes kolléganő nagyon leterhelt
volt, aki azt mondta, hogy neki nincs arra ideje, hogy ilyen mélységben foglalkozzon vele.
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Polgármester: Hívő ember, ezt elhiszi, de akkor hogyan oldotta volna meg ügyvezető úr
azt a helyzetet, miszerint a pénztáros a jövő héten elmegy szabadságra, és úgy adta
volna át ennek a fiatal munkatársnak a pénztárosi feladatokat, hogy lövése nincs hozzá.
Tehát, ha valakinek nincs ideje arra a rengeteg munkája mellett, hogy azt az embert, aki
azért ment oda, hogy az ő munkáját segítse, és adott esetben szabadsága, vagy
betegsége ideje alatt helyettesítse, akkor hogyan gondolta, hogy bárki beül a pénztárba
úgy, hogy lövése sincs róla. Valahol nem jön össze ez a két dolog.
Sáhó Zoltán Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Azt beszélték a
kolléganővel, hogy nem hagyják egyedül egy ilyen volumenű kifizetésnél, amikor több
száz embernek a fizetését kell kiszámolni, kiborítékolni. Az a pénztáros kolléganő, aki el
fog menni szabadságra, előtte való héten kiborítékolta volna, és neki csak annyi dolga lett
volna, hogy az embereknek névsor szerint a borítékokat kiossza, és arra a napra bejött
volna a pénztáros. Ez mindkettőjükkel le lett tárgyalva.
Polgármester: Ha van egy fiatal hölgy, akinek pillanatnyilag azért nincs diplomája, mert
a nyelvvizsgát ősszel fogja elvégezni, nem bízható meg annyival, hogy a borítékolásban
részt vegyen és segítsen? Ez akkora fantasztikus feladat, hogy olyan értelmi színvonalat
kíván, hogy egy (közel) diplomás ember nem tudja elvégezni. Ezt nem érti, miért nem
vonták be hónapokon keresztül a borítékolásba. Ne haragudjon ügyvezető úr, de
tűrhetetlen állapot az, ami a Kft-ben van, de nemcsak belül, hanem a városban. Ez a
város ilyen „köpedelem” még soha nem volt, mint ahogy most kinéz. Többször írt
ügyvezető úrnak levelet, helyszíni bejáráson voltak áprilisban közösen jegyző úrral és egy
munkatárssal, megmutogatták azokat a dolgokat, hogy mire figyeljenek oda. Hónapok
teltek el és semmi nem történt, nem lát közmunkást az utcákon. Mi történik itt ügyvezető
úr? Hogy működik ez a Kft.? Nem kér ezekre választ, de szeretné, ha az egész város
tudná, hogy ez a véleménye most már a Kft-ről, és ez tarthatatlan. Nem a polgármester
feladata, hogy naponta végigjárja a várost és naponta jelezze a Kft-nek, hogy itt, meg ott
kellene levágni a füvet, vagy eltakarítani ezt, meg azt a városból. Nem az ő feladata,
azért van az ügyvezető.
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
73/2018.(VI.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven
belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető
ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven
belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő
tulajdonosi hozzájárulásról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
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1. Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta a tulajdonában
álló Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
Kft.) adósságot keletkeztető ügylethez történő hozzájárulás
iránti kérelmét.
2. Képviselő-testület – a Magyarország gazdasági stabilitásáról
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 9. § (1) bekezdésére
figyelemmel – hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. naptári éven belül
lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügyletet –
folyószámla hitelkeret szerződést – kössön, legfeljebb 15 millió
forint keretösszeg erejéig.
3. Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a hitel fedezetét a Kft.be 2017.08.28-án apportált ingatlanok legyenek.
4. Képviselő-testület az ügyvezető részére elrendeli az adósságot
keletkeztető ügyletre vonatkozó szerződés 2018.06.29. napjáig
történő megkötését a Kft. gazdálkodásának stabilitása
érdekében.
5. Képviselő-testület elrendeli továbbá a Kft. ügyvezetője részére
hitelösszeg kezelésére vonatkozó intézkedési terv készítését,
és tulajdonosi joggyakorló részére történő megküldését
2018.08.31. napjáig
Határidő: 2018.06.29.
Felelős: ügyvezető
Értesül: Kft., ügyvezető
11./ Napirendi pont tárgya:
Edelény 1/111 hrsz-ú „út megnevezésű ingatlan közterület névvel történő ellátásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 92./ 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 határozati javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
74/2018.(VI.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény 1/111 hrsz-ú „út” megnevezésű ingatlan közterület
névvel történő ellátásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény 1/111 hrsz-ú „út” megnevezésű ingatlan közterület névvel
történő ellátásáról szóló előterjesztést melyről az alábbiak szerint
dönt:
(1) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény
1/111 helyrajzi számú „út” megnevezésű” önkormányzati
tulajdonú belterületi közterületnek az „ORGONA” nevet adja.
(2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlannyilvántartásba történő bejegyzés érdekében a határozatot
küldje meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Edelényi Járási Hivatal Földhivatalának.
Határidő: 2018. július 15.
Felelős: polgármester
Értesül: Egyházmegye, Járási Hivatal, osztályok

Polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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