EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2018. augusztus 30-án a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
Zárt ülés:
1./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról, új
ügyvezető megválasztásáról, újügyvezető díjazásának elfogadásáról
Nyílt ülés:
1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
2. Edelény Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
3. Tájékoztatás a téli rezsicsökkentési támogatás 3. üteméről
4. Az Edelényi Hegyközség részére kiegészítő támogatás biztosításáról
5. Nyersanyagnorma és szolgáltatási díj megállapításáról az Edelényi Görögkatolikus
Kollégiumban történő étkeztetés biztosítása céljából
6. Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanórai úszásoktatásának támogatásáról
7. TOP-3.2.1-16 kódszámú – Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények
energetikai korszerűsítése – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
8. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
jelentésének ismertetéséről

Kft.

állami

számvevőszéki

E d e l é n y, 2018. augusztus 30.

Dr.Vártás József
jegyző

ellenőrzési

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 30án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Csabai Gyula, Fischer
Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Loj
Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya,
Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Borza Bertalan képviselő
Tanácskozási joggal jelen volt: Dr.Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Pachmanné Tóth Anita Pénzügyi Osztályvezető-h.
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.
Az alábbiak szerint ismertette az ülés napirendi pontjait:
1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
1. Edelény Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
2. Tájékoztatás a téli rezsicsökkentési támogatás 3. üteméről
3. Az Edelényi Hegyközség részére kiegészítő támogatás biztosításáról
4. Nyersanyagnorma és szolgáltatási díj megállapításáról az Edelényi Görögkatolikus
Kollégiumban történő étkeztetés biztosítása céljából
5. Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanórai úszásoktatásának támogatásáról
6. TOP-3.2.1-16 kódszámú – Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények
energetikai korszerűsítése – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
7. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
jelentésének ismertetéséről

Kft.

állami

számvevőszéki

ellenőrzési
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Zárt ülés:
1. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról,
ügyvezető megválasztásáról, újügyvezető díjazásának elfogadásáról

új

Polgármester javasolja, hogy a zárt ülés anyagát tárgyalja elsőként a képviselő
testület.
A módosító javaslatot 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 a módosítással
együtt.
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:
Zárt ülés:
1./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról, új
ügyvezető megválasztásáról, újügyvezető díjazásának elfogadásáról
Nyílt ülés:
1. Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
2. Edelény Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
3. Tájékoztatás a téli rezsicsökkentési támogatás 3. üteméről
4. Az Edelényi Hegyközség részére kiegészítő támogatás biztosításáról
5. Nyersanyagnorma és szolgáltatási díj megállapításáról az Edelényi Görögkatolikus
Kollégiumban történő étkeztetés biztosítása céljából
6. Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanórai úszásoktatásának támogatásáról
7. TOP-3.2.1-16 kódszámú – Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények
energetikai korszerűsítése – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
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8. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
jelentésének ismertetéséről

Kft.

állami

számvevőszéki

ellenőrzési

Polgármester zárt ülést rendel el.
A képviselő-testület a zárt ülést követően nyílt ülésen folytatja munkáját.
Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 109./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
(Sztankóné Sándor Ibolya képviselő a szavazásnál nem volt jelen) – 10 igen, 0 nem
szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatát:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
91/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Víziközmű-rendszerre
jóváhagyásáról

vonatkozó

Gördülő

Fejlesztési

Terv

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Víziközmű-rendszerre
vonatkozó
Gördülő
Fejlesztési
Terv
jóváhagyásáról” szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelény
város víziközmű-hálózatára (ivóvíz és szennyvízhálózat) vonatkozó
2019-2033. évekre kiterjedő ÉRV ZRt. által elkészített Gördülő
Fejlesztési Tervet a határozat mellékleteként elfogadja és megbízza
az üzemeltetőt, hogy azt a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé benyújtsa.
2. Az eljárás során előírásra kerülő díj megfizetése a vízi-közmű bérleti
és használati díjakból befolyó összegből kerül biztosításra.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2018.08.30.,
polgármester, jegyző
Osztályok, ÉRV Zrt.
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1.sz. melléklet a 90/2018.(VIII.30.) határozathoz
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
ÉRV ZRt.
12-10728-1-001-01-02

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Vízjogi engedély köteles-e a
beruházás

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

1

Ipari park ívóvíz ellátása

igen

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes
ütem tekintetében [eFt]

I. ütem

0

0

II. ütem

0

0

III. ütem

0

0

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése
Edelény Város
Önkormányzata

Tervezett
nettó költség
(eFt)
26 000

Forrás
megnevezése***
Pályázat

Megvalósítás várható időtartama

Tervezett időtáv ****

Kezdés

Befejezés

Rövid

2019 április

2019 december

X

Közép

Hosszú

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
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2.sz. melléklet a 90/2018.(VIII.30.) határozathoz
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
ÉRV ÉZRt.
12-10728-1-001-01-02

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Vízjogi engedély köteles-e a
felújítás, pótlás

Felújítás és pótlás megnevezése

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

Tervezett
nettó költség
(eFt)

Forrás
megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama
Kezdés

Közép

Hosszú

Használati díj

9 415

Használati díj

2019 junius

2019 augusztus

x

985

Használati díj

2019 július

2019 szeptember

x

2 248

Használati díj

2020

2023

x

7 685

Használati díj

2020

2020

x

17 515

Használati díj

2020

2023

x

Edelény Város
Önkormányzata

25 060

Használati díj
+forráshiány

2020

2021

x

igen

Edelény Város
Önkormányzata

8 200

Forráshiány

2021

2022

x

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

nem

Edelény Város
Önkormányzata

5 625

Használati díj

2024

2033

x

10

Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire

nem

Edelény Város
Önkormányzata

23 680

Használati díj

2024

2033

x

11

Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110
KPE vezetékre (Nyár út 546 fm, Császtai út 800 fm)

igen

Edelény Város
Önkormányzata

67 300

Használati díj

2024

2026

x

12

Vezeték kiváltás DN 125 és DN 150 ac illetve acél
vezeték cseréje DN 160 KPE vezetékre (István
király út 452 fm, Tóth Á út 942 fm)

igen

Edelény Város
Önkormányzata

83 700

Használati díj
+Forráshiány

2027

2032

x

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

2

Arany János úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110
KPE-re I.ütem 240 fm hosszban

igen

3

Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire

nem

4

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

nem

5

Arany János úti DN 100 ac vezeték cseréje DN 110
KPE-re II.ütem 200 fm hosszban

igen

6

Altalaj tűzcsapok cseréje föld felettire

nem

7

Vezeték kiváltás DN 50, DN 60, DN 80 ac és acél
vezetékek cseréje DN 90 KPE vezetékre (Antal Gy.
út 433 fm, Tormás út 40 fm, Lévay út 124 fm)

igen

8

Vezeték kiváltás DN 100 ac vezeték cseréje DN 110
KPE vezetékre (Széchenyi út 194 fm)

9

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]

nem

2019 december

Rövid

835

1

2019 január

Befejezés

Tervezett időtáv ****

x

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes
ütem tekintetében [eFt]

I. ütem

11 235

11 235

II. ütem

60 708

44 940

III. ütem

180 305

112 350

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
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3.sz. melléklet a 90/2018.(VIII.30.) határozathoz
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
ÉRV ZRt.
21-10728-1-001-00-02

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend

Beruházás megnevezése

1

Ipari park szenyvízelvezetése

igen

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes
ütem tekintetében [eFt]

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése
Edelény Város
Önkormányzata

Vízjogi engedély köteles-e a
beruházás

I. ütem

0

0

II. ütem

0

0

III. ütem

0

0

Tervezett
nettó költség
(eFt)
23 000

Forrás
megnevezése***
Pályázat

Megvalósítás várható időtartama

Tervezett időtáv ****

Kezdés

Befejezés

Rövid

2019 április

2019 december

X

Közép

Hosszú

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
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4.sz. melléklet a 90/2018.(VIII.30.) határozathoz
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
ÉRV ZRt.
21-10728-1-001-00-02

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: **

Fontossági
sorrend
1.
2.
3.

Vízjogi engedély köteles-e a
felújítás, pótlás

Felújítás és pótlás megnevezése

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok
Mező úti szennyvízátemelő gépészeti felújítása,
kerítés felújítása
Egres városrészben található szennyvízátemelő
gépészeti felújítása

nem
nem
nem

Az érintett
ellátásért
felelős(ök)
megnevezése
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

Tervezett
nettó költség
(eFt)

Forrás
megnevezése***

Megvalósítás várható időtartama

Tervezett időtáv ****

Kezdés

Befejezés

Rövid

Közép

1 500

használati díj

2019. január

2019. december

x

5 500

használati díj

2019 május

2019 augusztus

x

3 182

használati díj

2020 május

2020 augusztus

x

6 000

használati díj

2020

2023

x
x

Hosszú

4.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

nem

5.

Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz
csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm
(évente 180 fm)

nem

Edelény Város
Önkormányzata

36 000

használati díj ill.
forráshiány

2020

2023

15 000

használati díj

2024

2033

x

6.

Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

nem

Edelény Város
Önkormányzata

7.

Szentpéteri út 18-35. DN 200 beton szennyvíz
csatorna rekonstrukciója béleléssel 850 fm
(évente 180 fm)

nem

Edelény Város
Önkormányzata

9 000

használati díj

2024

2024

x

8.

Bányász út 1-től DN 200 beton szennyvíz csatorna
rekonstrukciója béleléssel 780 fm (évente 180 fm)

nem

Edelény Város
Önkormányzata

45 000

használati díj

2024

2028

x

9.

Fűzfa út 1-15. DN 200 beton szv csatorna
rekonstrukciója béleléssel 217 fm (évente 110 fm)

nem

Edelény Város
Önkormányzata

5 500

forráshiány

2029

2030

x

10.

Gyűjtőhálózaton tisztítóaknák felújítása 4 db/év

nem

10 000

használati díj

2024

2033

x

14 000

használati díj

2026

2033

x

35 000

használati
díj+forráshiány

2026

2033

x

11.
12.

Szennyvíz átemelők villamos és gépészeti
felújítása
Szennyvíztisztító telep villamos és gépészeti
felújítása

Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata
Edelény Város
Önkormányzata

nem
nem

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem
tekintetében [eFt]

Rendelkezésre álló források
számszerűsített értéke a teljes
ütem tekintetében [eFt]

I. ütem

10 182

10 182

II. ütem

42 000

40 728

III. ütem

133 500

101 820

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell
"forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni
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2./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 109./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatát:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
92/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról
szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul Abod
Község Önkormányzatával az óvodai feladatok ellátására kötött
feladat-ellátási szerződés 2018.08.31. hatállyal, közös megegyezéssel
történő megszüntetéséhez.
2. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a feladat-ellátási szerződés megszüntetésére vonatkozó
megállapodás aláírására.
3. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Edelényi Mátyás
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló
78/2018.(VII.19.) határozattal jóváhagyott Módosító okirat 4. pontját
az alábbiak szerint módosítja:

„4. Az Alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
4.5. A költségvetési szerv illetékessége, m űködési területe:
4.5.1.Óvoda esetében:
Edelény, Dam ak és Ládbesenyő települések közigazgatási
területe.
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4.5.2. Bölcsőde esetében:
Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarák ó,
Boldva, Borsodszirák, Bódvaszilas, Dam ak, Debréte, Edelény,
Égerszög, Galvács, Hangács, Hidvégardó, Hegym eg, I rota,
Jósvafő, K om játi, Lak, Ládbesenyő, M artonyi, M eszes,
Nyom ár, P erkupa, R akaca, Szakácsi, Szalonna, Szendrő,
Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy,
Teresztenye,
Tom or,
Tornabarak ony,
Tornanádaska,
Tornaszentjakab, Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc,
Viszló, Ziliz, I zsófalva, M iskolc települések közigazgatási
területe.”
4. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Edelényi Mátyás
Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról szóló Módosító
okiratot egységes szerkezetben a határozat 1. mellékleteke szerint
jóváhagyja.
5. Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Edelényi Mátyás
Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratát egységes szerkezetben a
határozat 2. melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

polgármester
1., 3-4. pont: azonnal, 2. pont: 2018. augusztus 31.
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1. melléklet a 92/2018.(VIII.30.) határozathoz
Okirat száma: 1/M/2018.

Módosító okirat

Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde az Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
által 2017.06.22. napján kiadott, 1/A/2017. számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A.§-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 21. § (2) bekezdése alapján – Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
78/2018.(VII.19.) és .…/2018.(VIII.30.) határozatára figyelemmel - a következők szerint
módosítom:
1. Az Alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában meghatározott
óvodai nevelés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében
meghatározott bölcsődei ellátás.”

2. Az Alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
Az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde ellátja a jogszabályban meghatározott óvodai
neveléssel és bölcsődei ellátással összefüggő feladatokat.
2/2005. (III.1.) OM rendelet szerint gyengénlátó, enyhe fokban hallássérült – nagyothalló
- , enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű,
autista, autisztikus gyermekek ellátása.
Edelény Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint
helyben biztosítandó közfeladatról, az alább felsorolt önkormányzatokkal kötött, feladatellátási szerződés alapján gondoskodik:
Abod Község Önkormányzata (székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42.)
Damak Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Damak, Szabadság út 35.)
Ládbesenyő Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.)”

3. Az Alapító okirat 4.4. pontjába foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

1
2
3
4
5
6

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091110
091120
096015
096025
104031

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermekek
ellátásának szakmai feladatai

óvodai

nevelésének,

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
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7

104035

Gyermekétkeztetés
intézményében”

bölcsődében,

fogyatékosok

nappali

4. Az Alapító okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:
4.5.1.Óvoda esetében:

4.5.2

Edelény, Damak és Ládbesenyő települések közigazgatási területe.

Bölcsőde esetében:
Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva, Borsodszirák,
Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács, Hangács, Hidvégardó,
Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Martonyi, Meszes, Nyomár,
Perkupa, Rakaca, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri,
Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony,
Tornanádaska, Tornaszentjakab, Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc, Viszló,
Ziliz, Izsófalva, Miskolc települések közigazgatási területe."

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi bejegyzés napjától kell alkalmazni.
Kelt: Edelény, 2018. augusztus 30.

P.H.
Molnár Oszkár
polgármester
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2. mellékelt a 92/2018.(VIII.30.) határozathoz
Okirat száma: 1/A/2018.

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító
okiratát a következők szerint adom ki:

1.1.
1.2.

A költségvetési szerv

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

1.2.1. székhelye: 3780 Edelény, Mátyás Király út 7/a

1
2

1.2.2. telephelye(i):

telephely megnevezése

3

telephely címe

3780 Edelény, Mátyás király út 1.
3780 Edelény, Bányász út 2.
3780 Edelény, Árpád út 41.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2011.09.01.

2.2.
2.3.

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata

2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
1

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
megnevezése

székhelye

Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános 3780 Edelény, Borsodi út 34.
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Napköziotthonos Óvoda
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának

3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
3.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata

3.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.

4.2.
4.3.

A költségvetési szerv közfeladata:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában meghatározott
óvodai nevelés, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§ (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, valamint a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdésében
meghatározott bölcsődei ellátás.
1

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma
851020

szakágazgat megnevezése
óvodai nevelés

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

Edelény Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott óvodai ellátásról, mint
helyben biztosítandó közfeladatról, az alább felsorolt önkormányzatokkal kötött, feladatellátási szerződés alapján gondoskodik:
Abod Község Önkormányzata (székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42.)
Damak Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Damak, Szabadság út 35.)
Ládbesenyő Község Önkormányzata (székhelye: 3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.)

4.4.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
1
2
3
4
5
6
7

kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

091110

091120
096015
096025
104031
104035

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladatai
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
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4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

4.5.1. Óvoda esetében:
Edelény, Damak és Ládbesenyő települések közigazgatási területe.

4.5.2. Bölcsőde esetében:
Abod, Aggtelek, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Boldva, Borsodszirák,
Bódvaszilas, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög, Galvács, Hangács, Hidvégardó,
Hegymeg, Irota, Jósvafő, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Martonyi, Meszes, Nyomár,
Perkupa, Rakaca, Szakácsi, Szalonna, Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri,
Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye, Tomor, Tornabarakony,
Tornanádaska, Tornaszentjakab, Tornaszentandrás, Tornakápolna, Varbóc, Viszló,
Ziliz, Izsófalva, Miskolc települések közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezet és működése

5.1.

5.2.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjét nyilvános pályázat útján, öt év határozott időre
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg. A költségvetési
szerv közalkalmazotti jogviszonyban álló vezetője vonatkozásában az egyéb
munkáltatói jogokat Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. A
költségvetési szerv vezetőjének kinevezésével, vezetői megbízásával, annak
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi
büntetés kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja.

1

2
3
4

6.1.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Közalkalmazotti jogviszony

Megbízási jogviszony

Közfoglalkoztatási jogviszony

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992.
évi
XXXIII.
törvény
köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

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

6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda-bölcsőde

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése:
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1.1. pontjában
meghatározott óvodai nevelés
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6.2.

6.3.

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:
Gazdálkodási-számviteli feladatait együttműködési megállapodás alapján az
Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
(Edelény, István király útja 49. látja el.

A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési
intézmény
maximális
feladatellátási hely megnevezése
tagozat megjelölése
gyermek-,
tanulólétszám
1 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (óvoda)
40 fő
2 3780 Edelény,Mátyás király út 1. (óvoda)
100 fő
3 3780 Edelény, Bányász út 2. (óvoda)
25 fő
4 3780 Edelény, Árpád út 41. (óvoda)
52 fő
5 Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
38 fő
(bölcsőde)

1
2
3
4

A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:
ingatlan címe
ingatlan
helyrajzi
száma
3780 Edelény, Mátyás király út 7/a
3780 Edelény, Mátyás király út 1.
3780 Edelény, Bányász út 2.
3780 Edelény, Árpád út 41.

168/2.
175/2.
652.
2202

vagyon feletti
rendelkezés joga
vagy a vagyon
használati joga
használati jog
használati jog
használati jog
használati jog

az ingatlan
funkciója, célja
óvodai nevelés,
bölcsődei ellátás
óvodai nevelés
óvodai nevelés
óvodai nevelés

3./ Napirendi pont tárgya:
Tájékoztatás a téli rezsicsökkentési támogatás 3. üteméről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 111./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Magyar Árpádné képviselő kéri polgármester urat, hogy az előterjesztésről kapjon a
lakosság tájékoztatást.
Polgármester: A lakosság az önkormányzat honlapján, de a Facebook-on is
tájékoztatva van, de felkéri jegyző urat, hogy néhány gondolatot mondjon el erről.
Dr.Vártás József jegyző tájékoztatja a lakosságot a téli rezsicsökkentés 3. ütemének a
lehetőségéről. Elmondja, hogy a lakosság számára már biztosítják az igénybejelentő
nyomtatványokat.
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Azt kell tudni erről az igénylésről, hogy jelen szakaszban egy igénybejelentő
nyomtatványt kell kitölteni és benyújtani a közös hivatalhoz, melyet október 17-ét
követően továbbítanak a Belügyminisztériumba. Arra kérnek minden igénylőt, hogy
nagyon alaposan olvassák el az igénybejelentő lapot, mert kizárólag olyan lakosok,
illetve tulajdonosok, ingatlanhasználók igényelhetik ezt a támogatást, akik nem
részesültek a téli rezsicsökkentésnek I. üteméből. Tehát nem kapták meg azt a 12.000
Ft-ot a gázszolgáltatótól. A gázszolgáltató az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta
azoknak a névsorát, illetve az ingatlanoknak a címeit, melyek esetében történt ilyen
kifizetés. Össze fogják vetni az igényeket ezzel a névsorral, és csak azután küldik meg a
Belügyminisztériumnak, és ezen a szűrőn nyilván ki fog jönni, ha átfedés van, és
számukra nem tud a Belügyminisztérium támogatást biztosítani. Jelenleg az a helyzet a
kormányhatározat értelmében, hogy nem pénzbeli támogatás kerül kifizetésre majd,
hanem az igénybejelentő nyomtatványon megjelölt tüzelőanyag fajtát fogják majd a
későbbiekben megkapni a lakosok a kormány által meghatározott értékben. Tehát, ha
valaki fával fűt, fát fog megjelölni, az a támogatás mértékében fát fog kapni, melyet
majd a kijelölt vállalkozónál utalvány ellenében vehet majd át. Az önkormányzat egy
közreműködő, bonyolító feladatot lát el, igyekszenek teljesíteni ezeket a feladatokat.
Amennyiben a támogatás igénylésével kapcsolatosan változás lesz, tájékoztatni fogják a
lakosságot mindenfajta eszközzel.
Korbély Györgyi Katalin képviselő kérdése, hogy a gázórának a nevén kell lenni,
hogy a támogatást megkapja.
Polgármester: Nem véletlenül mondta jegyző úr az előbb, hogy a gázszolgáltatótól az
önkormányzat megkapta a névsort, és ingatlancímet melyek esetében történt kifizetés.
Tehát nem csak a neveket, a lakásokat is össze fogják nézni a munkatársak, és ezt az
egyeztetést a Belügyminisztériumban is meg fognak ismételni. Arra hívja fel a figyelmet,
hogy ez mindenki részéről jognyilatkozat, tehát büntetőjogi felelőssége tudatában fog
mindenki nyilatkozni arról, hogy nem részesült az első ütemben támogatásban. Tehát
az nem fordulhat elő, hogy valaki kétszer részesüljön támogatásban. Kiemelte továbbá,
hogy ahol egy lakásban több család él, ne is próbálkozzon azzal senki, hogy minden
család beadja az igényét, mert csak egyetlen egy család fogja megkapni a támogatást.
Tehát ingatlanonként jár egy támogatás, hiába lakik ott öt család.
Dr.Vártás József jegyző: Azt is tudni kell, hogy a Katasztrófavédelem van kijelölve
arra, hogy helyszíni ellenőrzést is végezzen, ha nem is minden igénybejelentőnél, de
szúrópróbaszerűen fog a helyszínen ellenőrzést végezni, hogy abban az ingatlanban
valóban tűzifával, vagy akár más tüzelőanyaggal fűtenek-e. Nagyon szigorú ellenőrzés
lesz, ezért kérik, hogy csak azok adják be az igényüket, akik megfelelnek a
feltételeknek.
Polgármester fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ne gondolkodjon senki abban,
hogy lakatlan ingatlanra adja be az igénylését.
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatát:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
93/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Tájékoztató a téli rezsicsökkentés 3. üteméről
Edelény Város Önkormányzat Képviselő – testülete megtárgyalta a
„Tájékoztató a téli rezsicsökkentés 3. üteméről” szóló előterjesztést és
az alábbi határozatot hozza.
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) megtárgyalta a téli rezsicsökkentés 3. üteméről
szóló tájékoztatást és azt tudomásul veszi.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
benyújtott igényekről az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben adjon tájékoztatást a Belügyminisztérium részére,
valamint felhatalmazza a tüzelőtámogatás kiosztásához szükséges
döntések teljes körű meghozatalára.
Határidő: azonnal, illetve az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben történő tájékoztatásra 2018. október 17.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: osztályok
4./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelényi Hegyközség részére kiegészítő támogatás biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 112./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Virág Tamás képviselő a napirend kapcsán bejelenti személyes érintettségét.
Magyar Árpádné képviselő kérdezi, hogy az egresi városrészről miért nem megy busz
a Császtai Búcsúba, más körzetekből viszont igen.
Polgármester: Emlékezete szerint a tavalyi képviselő-testületi ülésen is elhangzott ez
a kérdés, akkor Virág Tamás képviselő úr válaszolt rá. Most ő válaszol rá, sajnos nincs
annyi kapacitása a busznak, hogy ezt is el tudta volna vállalni a gépkocsivezető.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.

111

Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatát:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
94/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Hegyek Közössége kiegészítő támogatásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Edelényi Hegyek Közössége (székhely: 3780
Edelény, Zártkert Császta Szőlőhegy 5558.hrsz.) részére
a Császtai Búcsú megrendezéséhez 500.000 Ft, azaz
ötszázezer forint vissza nem térítendő kiegészítő
támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés általános
tartaléka terhére.

2./

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert támogatás biztosításáról
szóló megállapodás aláírására.

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont 2018. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, civil szervezet
5./ Napirendi pont tárgya:
Nyersanyagnorma és szolgáltatási díj megállapításáról az Edelényi Görögkatolikus
Kollégiumban történő étkeztetés biztosítása céljából
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 113./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
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Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatát:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
95/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Nyersanyagnorma, és szolgáltatási díj megállapításáról az
Edelényi Görögkatolikus Kollégiumban történő étkeztetés
biztosítása céljából

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta a
„Nyersanyagnorma, és szolgáltatási díj megállapításáról az Edelényi
Görögkatolikus Kollégiumban történő étkeztetés biztosítása céljából”
tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi
Görögkatolikus Kollégiumba felvett diákok részére 2018. szeptember
1. napjától az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális Kiállítóhely által üzemeltetett központi konyhán keresztül
biztosítja az étkeztetés lehetőségét.
2. Képviselő-testület a 35/2017.(III.07.) határozatának 1. pontjában
szereplő alkalmazandó nyersanyagnormákat tartalmazó táblázatot az
alábbi sorokkal egészíti ki:
Megnevezés
Görögkatolikus
kollégium

Reggeli Ebéd
150

233

Vacsora

Összesen

201

584

3. Képviselő-testület a Görögkatolikus Kollégium diákjai részére
biztosítandó napi háromszori étkezés esetében a 35/2017.(III.07.)
határozattal megállapított – jelen határozattal módosított nyersanyagnormákat rendeli alkalmazni, és a szolgáltatási díjtételt
nyersanyagnorma + 60%-os rezsi+ ÁFA összegben állapítja meg a
határozat 4. pontjával összhangban.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Értestül: Intézmény, osztályok

6./ Napirendi pont tárgya:
Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola tanórai úszásoktatásának támogatásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 114./ sorszám alatt.)
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Polgármester a napirendi vita előtt arról tájékoztatja a lakosságot, és a képviselőtestület tagjait, hogy annak idején, amikor a tanuszoda megépült a városban, rengeteg
megbeszélés, találkozó előzte meg az előkészítés folyamán is, illetve a kivitelezéskor és
utána is az önkormányzat, a Nemzeti Sportközpont és az iskolafenntartó, Miskolci
Egyházmegye között. Sehol soha nem hangzott el egyetlen egy megbeszélésen sem,
hogy a tanuszoda használatáért iskolai időben a gyermekek után fizetni kell. Ezzel akkor
szembesült a Szent Miklós Általános Iskola, amikor a próbaüzem lezajlott és a Nemzeti
Sportközpont benyújtotta az első havi számlát az általános iskolának. Ezt azért szeretné
hangsúlyozni, mert elég nagy felháborodást váltott ki a szülők körében is, amely
teljesen természetes, hiszen megvásárolták a gyerekeknek az úszásfelszerelést, ami
nem kevés pénzbe került, és nem tudták, hogy mi az oka ennek. Ez volt az oka, ezért
szüntette meg, hiszen a Miskolci Egyházmegye is jóval az éves költségvetés elfogadásán
túl volt, nekik sem volt akkor arra anyagi lehetőségük, hogy a havi 800 ezer forintot
finanszírozni tudja. Ezért döntött úgy a fenntartó és az iskola vezetősége, hogy az év
hátralévő hónapjaiban nem veszik igénybe az uszoda használatát. Természetesen már
év közben is és a tanév végén is, a nyári szünetben egyeztető megbeszélést
kezdeményeztek az Egyházmegyével, püspök atyával közösen a Nemzeti Sportközpont
felé, hogy valamilyen megoldást találjanak erre a problémára. A megbeszélés több
fordulós volt, végül annyi engedményt volt hajlandó tenni a Nemzeti Sportközpont,
hogy az egyházi fenntartású iskola részére is azt a díjszabást állapította meg, mint amit
a KLIKK tanulói részére alkalmaznak jelen pillanatban is. Amikor az Egyházmegye és az
iskola vezetősége leült számolni, hogy mibe kerül ez, akkor jött ki ez a szám, és arra
megállapításra jutottak, hogy 5,5 millió forint egész tanévre (10 hónapra) vonatkozóan
az az összeg, amelyet vállalni tudnak. Ennek fejében a tervük az volt, hogy az első
félévben a 3., 4., és a 7., 8. osztályos tanulóknak lesz úszásoktatás, a második félévben
pedig az 1., 2. és 5., 6. osztályos tanulóknak. Ez az előterjesztés, melyben kéri 2 millió
forinttal támogatni az úszásoktatást, és amennyiben a képviselő-testület elfogadja,
ennek az lesz az eredménye, hogy az egyház nem csökkenti a saját 5,5 millió forintos
hozzájárulását, hanem az önkormányzati támogatást hozzátéve az 1., 2. 3., 4., 5. és 6.
évfolyam a teljes évben úszásoktatásban részesüljön és csak a 7. és 8. évfolyam lesz
az, akik a félévben részesülnek úszásoktatásban.
Fischer Ferdinánd képviselő kérdése, hogy nem lehetett volna-e úgy csinálni, hogy a
7. és 8. osztályosok is egész évben úszhassanak. Nem tudja, hogy mennyi lett volna itt
a költségkülönbség, mert nem tartja azt jónak, hogy a 7. és 8. osztályosok az első
félévben fognak úszni, majd a második félévben nem. Nem tudja, hogy ennek a két
évfolyamnak a félévre mennyi plusz költsége lett volna, és inkább meg kellene szavazni
és annyit hozzátenni, hogy egész évben tudjanak úszni.
Polgármester: Ezt a dolgot megbeszéli püspök úrral, annál is inkább, mert ma a
tanévnyitón találkozik igazgató úrral is, és megkéri, hogy számolják ki ennek a plusz
költségét. Ezt természetesen felvetette már, de nyilván a képviselő úr hozzászólása
kapcsán újra fel fogja vetni, viszont a következő problémákat mondták el, amin
meglepődött, de nyílván van benne igazság. Sajnos tapasztalat alapján, amikor a
próbaüzem volt, az úszást oktatók azt tapasztalták, hogy a 7. és 8. osztályos, főleg
lányok, már nem szívesen vesznek részt úszásoktatásban. Természetesen ez nem
mindenkire vonatkozik, de ebben az időszakban elérik a változókort, stb. és
szégyellősek a fiúk előtt.
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Ez akármilyen viccesen is hangzik, komoly probléma, de ennek ellenére újra megkérdezi
majd. Viszont azt kéri a képviselő-testület tagjaitól, hogy a határozati javaslatban
szereplő összeget fogadják el.
Csabai Gyula képviselő: Lehet, hogy félre értett valamit, de az előterjesztés azt
mondja, hogy az általános iskolának, illetve az intézménynek 5,5 millió forintjába kerül
éves szinten, de ez az 5,5 millió forint azt jelenti, hogy nem fedez mindent, és nem elég
arra, hogy minden gyerek részt vegyen az úszásoktatásban, így akkor kellene 7,5 millió
forint. A képviselőtársa felvetése alapján akkor a 7,5 millió forint sem elég. Még mindig
nem látja, hogy mennyibe kerül ennek az uszodának a fenntartása a Nemzeti
Sportközpontnak, sehol nem látja a dolgozói bért, sehol nem látja, hogy mennyit
fordítanak karbantartásra, mennyit üzemeltetésre. Azt látja, hogy nem voltak hajlandók
engedni a 480 Ft/óradíjból. Szívesen látná, hogyan is néz ki ez a részükről, lehet, hogy
nullás ez a 480 Ft és ezt meg lehet köszönni, vagy adott esetben még hasznuk is van
rajta. Annak idején, amikor nekiindult ennek az egésznek, ahhoz képest finoman szólva
is kellemetlen nem csak az önkormányzatnak, hanem az iskolavezetésnek és a
lakosoknak is. Elmondja, hogy úgy indultak neki a legelején, hogy az önkormányzatnak
ez egy forintjába nem kerül majd. Nem az úszásoktatásról beszél, hanem az egész
uszoda felépítéséről, amikor menetközben jöttek azok az igények, kérések, hogy mégis
mennyivel kellene az önkormányzatnak hozzájárulni, mit kellene kialakítaniuk, és amiért
az önkormányzat hitelt vesz fel ahhoz, hogy a város fejlődjön, és ami miatt a képviselőtestület hozzájárult, illetve hogy az itt lakóknak, az ott tanuló diákoknak az úszásoktatás
lehetőségé biztosítsák, és hogy ezt kinyissák egy kicsit akár az úszósport, akár más
kapcsán. Viszont több mint ciki ez a történet, azért, hogy egy ilyen kéréssel fordulnak
az önkormányzat felé. Azt olvashatják, hogy nem nagyon engednek abból az árból sem.
Szeretné tudni, hogy az az ár most olyan, amin haszon is van, vagy egy nullás és akkor
ők is így jönnek ki nullára.
Polgármester: Nyilván ő a Nemzeti Sportközpont helyett nem tud nyilatkozni, ő csak
nagyvonalakban ismeri a felmerülő költségeket, és teljes mértékben biztos abban, hogy
az iskoláktól szedett belépődíj nem fedezi a Nemzeti Sportközpont költségét. Hét fő
dolgozik a Nemzeti Sportközpont edelényi uszodájában, az éves bérköltségük durván
23-25 millió forintot tesz ki mindennel együtt véleménye szerint. Azt tudni kell, hogy a
medencéket gázzal fűtik, nyilván rendkívül jelentős gáz-költség merül fel, nem beszélve
arról, hogy az augusztusi hónapban leengedték mindkét medencéből a vizet és újra fel
kellett tölteni. Ez nagyon jelentős mennyiségű víz, 1000 m3-ben mérhető, és ez is
jelentős költség. Egyébként engedett a Nemzeti Sportközpont a Szent Miklós Általános
Iskola részére, mert eredetileg a KLIKK-es iskoláknál magasabb díjat állapított meg, és
ezt engedte le a KLIKK által gyermekenként fizetendő díjra. Lehetetlennek tartja, hogy
az uszoda működtetésén nyereség legyen.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester 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 határozatát:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
96/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti
Iskola
tanórai
úszásoktatásának
támogatásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú
Művészeti
Iskola
tanórai
úszásoktatásának
támogatásáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szent Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti
Iskola (székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b) tanórai
úszásoktatásához a 2018/2019. tanévre 2.000.000 Ft,
azaz kettőmillió forint vissza nem térítendő támogatást
biztosít.

2.

A 2018-as költségvetési évben átutalásra kerülő összeget a
2018. évi költségvetés általános tartaléka terhére
biztosítja, míg a 2019-es költségvetési évre eső támogatási
összeg betervezését elrendeli az Önkormányzat 2019. évi
költségvetésébe.

3.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert támogatás biztosításáról
szóló megállapodás tartalmának meghatározására, és
aláírására.

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont 2018. augusztus 31.
Felelős: polgármester
Értesül: Jegyzői Titkárság, Pénzügyi Osztály, civil szervezet
7./ Napirendi pont tárgya:
TOP-3.2.1-16 kódszámú – Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények energetikai
korszerűsítése – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 115./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatát:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
97/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TOP-3.2.1-16 kódszámú – Önkormányzati tulajdonban lévő
intézmények energetikai korszerűsítése – tárgyú támogatási
kérelem benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „TOP3.2.1-16 kódszámú – Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények
energetikai korszerűsítése – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról”
című előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be TOP3.2.1-16 kódszámú Önkormányzati tulajdonban lévő intézmények
energetikai korszerűsítése címen.
2. Képviselő-testület az igényelt támogatás összegét maximum bruttó
350 millió Ft összegben állapítja meg 100%-os támogatási intenzitás
mellett.
3. Képviselő-testület a támogatási kérelem részeként benyújtandó, a
Projektterv részét képező energetikai számításokat tartalmazó
dokumentumok elkészítésére bruttó 2.794.000 forintot a 2018. évi
általános tartalék terhére biztosít.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem esetén a pályázat
megvalósítására, a szükséges szerződések aláírására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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8./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. állami számvevőszéki ellenőrzési jelentésének
ismertetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 116./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy a képviselő-testületi
ülést zárt üléssel kezdték, amelyen döntés született Sáhó Zoltán úr, jelenlegi ügyvezető
visszahívásáról, és szeptember 10-ei nappal Csabai Gyula képviselő úr ügyvezetői
megbízásáról.
Ezt követően a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatát:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
98/2018.(VIII.30.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. állami
számvevőszéki ellenőrzési jelentésének ismertetéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. állami számvevőszéki
ellenőrzési jelentésének ismertetéséről szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megismerte az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok
gazdasági társaságai – Az önkormányzatok többségi
tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának
ellenőrzése – Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.” című
végleges jelentését, és tudomásul veszi az abban foglaltakat.
2. Képviselő-testület elrendeli a Kft. ügyvezetője részére, hogy az
Állami Számvevőszék észrevételei szerint átdolgozott
intézkedési tervet 2018. szeptember 7. napjáig küldje meg az
Állami Számvevőszéknek.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, gazdaági társaság ügyvezetője
Értesül: osztályok, gazdasági társaság ügyvezetője
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Napirend után Magyar Árpádné képviselő kérdezi, hogy a régen várt térfigyelő
kamera felszerelése mikor fog megtörténni, mivel közeledik az iskolaszezon és a
Bányász úton lakók félnek.
Polgármester: Ismerik ez a nagyon komoly problémát, a szociális város-rehabilitációs
pályázat keretében nyertek térfigyelő kamerák felszerelésére is az egresi városrészen.
Jelen pillanatban lakásvásárlásnál tartanak, a mai napon is aláírt egy lakásvásárlási
szerződést a közjegyzőnél. A pályázat legelején jelezte, hogy a közbeszerzési eljárás,
illetve a kivitelezés rendkívül hosszú időt vesz igénybe, de reméli, hogy ősszel valamikor
abba a helyzetbe jutnak, hogy meg tudják indítani a közbeszerzési eljárást. Ennek a
pályázatnak a tényleges megvalósítását egészen biztos, hogy 2019-ben tudják
megkezdeni.
Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt –
megköszönte a képviselő-testület tagjainak a megjelenését, és az ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Dr.Vártás József
jegyző
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