EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
2. Általános iskolai felvétellel összefüggő sajátos helyzet meghatározásáról.
3. „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” módosítása alap- és
szakosított szociális szolgáltatások társulásban történő feladatellátásra.
4. A Borsodi Általános Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv, a Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nefelejcs
Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szervek közötti
munkamegosztás rendjét szabályozó „Együttműködési Megállapodás”-ról.
5. A Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nefelejcs Óvoda nyitvatartási
rendjének a meghatározásáról.
6. Általános iskolák
meghatározásáról.

és

óvodák

működési

(felvételi)

körzetének

7. Iskolatej ellátásról szóló együttműködési megállapodás lemondása.
8. Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása.
9. Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Finkei út 88. szám alatti,
1995 hrsz-ú ingatlan licit útján történő értékesítéséről.
10. Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Pást út 23. szám alatti, 226
hrsz-ú ingatlan licit útján történő értékesítéséről.
11. Aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása.
12. Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások módosításáról.
13. A Bódva-völgyi Tömegsport
kiegészítő támogatásáról.

Egyesület

labdarúgó

szakosztályának
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14. EVTV Edelény Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
végelszámolásának lezárása.
15. A Városi Oktatási Központ infrastrukturális problémáinak megoldására
fedezet biztosítása.
16. Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális problémáinak megoldására
fedezet biztosítása.

Zárt ülés:
17. Borsodi Általános Iskolában vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi
megbízás adásáról.
18. Nefelejcs Óvoda magasabb vezetői
betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.

(óvodavezetői)

munkakörének

19. Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői
munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.

(óvodavezetői)

20. Az önkormányzat tulajdonát képező edelényi 5649 és 5693 hrsz-ú
ingatlanok értékesítéséről.

E d e l é n y, 2011. augusztus 23.
Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus
23-án megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné,
Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar
Árpádné, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester, Vattay Béla
alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya képviselők

Igazoltan távol:

Virág Tamás képviselő

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály vezetője
Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője
Nagy Gyula Városfejlesztési és Építéshatósági
Osztály vezetője
Mokó Ferencné főtanácsos
165./ számú előterjesztésnél:

Göndör Judit a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
labdarugó szakosztályának képviseletében

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből 10 fő jelen van.
Napirend előtt polgármester arról szól, hogy az elmúlt hetekben különböző dolgok
jelentek meg írásos formában egy helyi pártlapban, amelyre nem reagált és nem is
óhajt különösebben foglalkozni vele, viszont azt gondolja, hogy mindennek van egy
határa, amin túl nem hagyhat válasz nélkül bizonyos dolgokat. Ilyen a FIDESZ
székházban működő Medienn-Televízó képújságában megjelent hír az ÉMÁSZ
épülettel kapcsolatban, amely azt sugalmazza, hogy ő, mint polgármester átvett 35
millió forintot a Vöröskereszttől és sehol semmi nincs az ÉMÁSZ épülettel
kapcsolatban. A képviselő-testületnek, a város lakóinak, a televíziót nézőknek
felolvassa azt a levelet, amelyet a mai napon írt a Medienn-Televízió
Szerkesztőségének. A levelél az alábbiakat tartalmazza:
„Tisztelt Szerkesztőség !
A Médienn-TV képújságában konkrétan 2011. augusztus 18-án 14 óra 58 perc 29
másodperckor (a helyreigazítás tárgyát képező oldalt mellékeltem), de vélhetően
hosszabb időtartamban az alábbi valótlan tényállítást tartalmazó hír jelent meg:
„Egy évvel a Magyar Vöröskereszt adománya után sem sikerült átadni a volt ÉMÁSZ
épületében azt a beruházást, melyet 2010-re ígértek az edelényi árvízkárosultaknak.
Az akkori tervek szerint még a hideg időjárás beállta előttre ígérték. A hírekben akkor
az szerepelt, hogy a Magyar Vöröskereszt 35 millió forintos beruházást indít
Edelényben. Az összegyűlt adományt Molnár Oszkár polgármester vette át. Most zárt
kapu és gaz fogadja azokat, akik szeretnék megnézni a felújított épületet.”
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A hír – az egymásnak is ellentmondó tényközléseken túl – a dőlt betűvel megjelölt
mondatában valótlan állítást közölt, mely súlyosan sérti a személyhez fűződő
jogaimat.
A hír inkognitóban maradt szerzője, illetőleg a Médienn-TV szerkesztősége súlyosan
megsértette a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény rájuk irányadó szabályait, így
különösen a 11. § (1) bekezdésének c) pontját, amely alapján az újságíró hivatása
gyakorlása során „a kapott felvilágosítást, valamint megállapításait kellő
körültekintéssel, ellenőrzéssel és a valóságnak megfelelően köteles közzétételre
előkészíteni, a tényeket, eseményeket a maguk teljességében köteles ismertetni”.
A Médienn-TV a hír közzététele során figyelmen kívül hagyta a sajtónak a hivatkozott
jogszabályban meghatározott legfőbb célját, feladatát, mely szerint a sajtónak
kötelessége hiteles, pontos tájékoztatást nyújtani oly módon, hogy azzal ne sértse
mások személyhez fűződő jogait.
A hírben közölt valótlan állítással és az általa keltett hamis látszattal ellentétben a
valóság az, hogy az edelényi volt ÉMÁSZ-épület felújítására és abban szociális
bérlakások kialakítására nem a Magyar Vöröskereszt, hanem a Tesco-Global
Áruházak Zrt. gyűjtött adományt vásárlói körében, az egybegyűlt adományt a Magyar
Vöröskereszt bevonásával ajánlotta fel az árvízben otthonukat elveszített edelényiek
megsegítésére, az épület felújítására és abban szociális bérlakások kialakítására a
Magyar Vöröskereszt kötött kivitelezési szerződést az általa kiválasztott
vállalkozóval, a beruházás megvalósítását szolgáló pénzadomány a felajánló a
Magyar Vöröskereszt számlájára utalta át, azaz én mint polgármester semmiféle
összegyűlt adományt nem vettem át. A fentiekből következően a beruházás
folyamata, megvalósulási határidejének a betartása, az átadás-átvétel és az épület
használatba adása kizárólag a szerződésben álló Magyar Vöröskeresztet mint
megbízót és a kivitelező vállalkozót illeti.
Mindez természetesen még a hír közzététele előtt tisztázódhatott volna a MédiennTV számára, s elkerülhetőek lettek volna a valótlan tényállítások az Önök részéről,
amennyiben a kellő körültekintéssel eljárva információt kérnek.
Tisztelt Szerkesztőség!
A hírben a személyemre vonatkozóan közölt valótlan tényállításra, valamint az
ezáltal a hamis látszat keltésére tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 79. §-ának (1) bekezdése alapján kérem, hogy a Médienn-TV
képújságában a jelen levelem kézhezvételétől számított lehető legrövidebb időn, de
legkésőbb nyolc napon belül, az eredeti hírrel azonos helyen, betűmérettel és
időtartamban szíveskedjenek közzétenni az alábbi helyreigazító közleményt:
„Képújságunkban valótlanul állítottuk, hogy Molnár Oszkár polgármester vett volna át
pénzadományt a Magyar Vöröskereszttől az edelényi volt ÉMÁSZ-épület felújítására
és abban szociális bérlakások kialakítására. Állításunkkal ellentétben a valóság az,
hogy a beruházás fedezetéül szolgáló pénzadományt a Tesco-Global Áruházak Zrt.
gyűjtötte össze vásárlói körében, azt a Magyar Vöröskereszt számlájára utalta át. A
valóság továbbá az, hogy a segélyszervezet kötött szerződést a kivitelezővel, azaz
Molnár Oszkár polgármester sem a pénzadomány, sem a beruházás
vonatkozásában nem érintett. A valótlan, egyúttal sérelmes állítások miatt Molnár
Oszkár polgármestertől elnézést kérünk.”
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A további jogvita elkerülése érdekében nyomatékosan kérem a fenti közlemény
határidőben történő megjelentetését azonos módon, helyen és időtartamban,
melynek elmaradása esetén haladéktalanul sajtó-helyreigazítási eljárást fogok
kezdeményezni a Médienn-TV szerkesztőségével szemben.”
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait.
Megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival
kapcsolatban van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel,
javaslat, indítván nem volt.
Polgármester szavazásra bocsátja az ülés napirendjeinek elfogadását.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait 10 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
151/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Rendkívüli testületi ülés napirendi pontjainak
meghatározása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint határozza
meg:
1. Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: polgármester
2. Általános iskolai felvétellel összefüggő sajátos helyzet
meghatározásáról.
Előadó: polgármester
3. „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” módosítása
alap- és szakosított szociális szolgáltatások társulásban
történő feladatellátásra.
Előadó: polgármester
4. A Borsodi Általános Iskola, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv, a Mátyás Óvoda és
Bölcsőde, valamint a Nefelejcs Óvoda, mint önállóan működő
költségvetési szervek közötti munkamegosztás rendjét
szabályozó „Együttműködési Megállapodás”-ról.
Előadó: polgármester
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5. A Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nefelejcs Óvoda
nyitvatartási rendjének a meghatározásáról.
Előadó: polgármester
6. Általános iskolák és óvodák működési (felvételi) körzetének
meghatározásáról.
Előadó: polgármester
7. Iskolatej ellátásról szóló
lemondása.
Előadó: polgármester

együttműködési

8. Önkormányzat által fenntartott
ellátása.
Előadó: polgármester

iskolák

megállapodás

iskolatejjel

való

9. Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Finkei út 88.
szám alatti, 1995 hrsz-ú ingatlan licit útján történő
értékesítéséről.
Előadó: polgármester
10. Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Pást út 23.
szám alatti, 226 hrsz-ú ingatlan licit útján történő
értékesítéséről.
Előadó: polgármester
11. Aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása.
Előadó: polgármester
12. Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások
módosításáról.
Előadó: polgármester
13. A
Bódva-völgyi
Tömegsport
Egyesület
szakosztályának kiegészítő támogatásáról.
Előadó: polgármester

labdarúgó

14. EVTV Edelény Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárása.
Előadó: polgármester
15. A Városi Oktatási Központ infrastrukturális problémáinak
megoldására fedezet biztosítása.
Előadó: polgármester
16. Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális problémáinak
megoldására fedezet biztosítása.
Előadó: polgármester
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Zárt ülés
17. Borsodi Általános Iskolában vezetői beosztás ellátására szóló
helyettesi megbízás adásáról.
Előadó: polgármester
18. Nefelejcs
Óvoda magasabb
vezetői (óvodavezetői)
munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.
Előadó: polgármester
19. Mátyás Óvoda és Bölcsőde magasabb vezetői (óvodavezetői)
munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról.
Előadó: polgármester
20. Az önkormányzat tulajdonát képező edelényi 5649 és 5693
hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről.
Előadó: polgármester
1./Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 153./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester megjegyzi, hogy mindössze jogszabályi változás miatt kell a
rendeletet módosítani.
A rendelet-tervezet elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2011. (VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 103/B. §-ában kapott felhatalmazás alapján Edelény Város
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.(III.24.)
önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.12 és 2.13 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§ Az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) a következő
42/A.§-sal egészül ki:
„42/A.§ (1) A rendelet-tervezetet a (8) bekezdésben foglaltak kivételével társadalmi
egyeztetésre kell bocsátani, melynek keretében a természetes
személyek, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek a
rendelet-tervezettel kapcsolatosan véleményt nyilváníthatnak az
önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére megadott
elektronikus levélcímen.
(2)

A rendelet-tervezetet úgy kell az önkormányzat honlapján
(www.edeleny.hu)
közzétenni,
hogy
annak
céljához
és
hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő
idő, de legalább három nap álljon rendelkezésére a tervezettel
kapcsolatos véleményeik kifejtésére.

(3) Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely
a) sérti a közerkölcsöt,
b) nem kapcsolódik a rendelet-tervezet tárgyához,
c) név nélkül érkezett.
(4) A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül
törölni kell.
(5) A beérkezett véleményeknek, a véleményezők nevének, és e-mail
címének kezelése a véleményezett rendelet hatálybalépésétől számított
egy évig történik. Amennyiben a véleményezett rendelet nem lép
hatályba a véleményeket, a véleményezők nevét, és e-mail címét
legkésőbb a vélemény beérkezését követő három hónapon belül törölni
kell. Az adatkezelés magába foglalja az adatok gyűjtését, tárolását,
közzétételét, felhasználását és törlését is, melyre a véleményezők
figyelmét fel kell hívni.
(6) A rendelet-tervezet előterjesztője mérlegeli a beérkezett véleményeket,
és dönt azok elfogadásáról vagy elutasításáról.
(7) A közzétett rendelet-tervezethez beérkezett véleményeket a rendelettervezetet tárgyaló bizottság kérésére a bizottság részére hozzáférhetővé
kell tenni.
(8) Nem kell véleményezésre bocsátani
a) a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet,
b) a helyi adóról szóló rendelet-tervezetet,
c) a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet,
d) a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályait
meghatározó rendelet-tervezetet,
e) a köztisztviselői jogviszonyban állók munkavégzésével és
juttatásaival kapcsolatos rendelet-tervezetet,
f) a rendelet-tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő
közérdek fűződik,
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g) az önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet, ha az csak
magasabb szintű jogszabály módosítása miatt szükséges
rendelkezéseket tartalmaz, valamint
h) a törvényességi ellenőrzésért felelős szerv felhívására törvénysértés
megszüntetése érdekében előkészített rendelet-tervezetet.
(9) Kiemelkedő közérdek különösen az olyan körülmény, amelynek
bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.
(10) Az egyeztetésre bocsátott rendelet-tervezeteket a közzétételtől
számított egy évig nem lehet a honlapról eltávolítani.”
2.§ Hatályát veszti
a) a szociális földprogramról szóló 24/1999. (XI.18.) önkormányzati
renddelet,
b) a szociális földprogramról szóló 24/1999.(XI.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 22/2000.(IV.24.) önkormányzati rendelet,
c) a szociális földprogramról szóló 24/1999.(XI.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 13/2003.(III.5.) önkormányzati rendelet,
d) a szociális földprogramról szóló 24/1999.(XI.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 29/2004.(IV.26.) önkormányzati rendelet,
e) a szociális földprogramról szóló 24/1999.(XI.18.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/2005.(II.25.) önkormányzati rendelet,
f) az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése című
44/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet,
g) a menetrend-szerinti helyi autóbusz-közlekedés, az iskolák és tanintézetek
által igényelt helyi különjáratok ármegállapításáról szóló 5/1991. (III.19.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 22/2009.
(XII.18.) önkormányzati rendelet.
3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

2./Napirendi pont tárgya:
Általános iskolai felvétellel összefüggő sajátos helyzet meghatározásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 154./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2011. (VIII.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Általános iskolai felvétellel összefüggő sajátos helyzet meghatározásáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 66.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.13 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya az Edelény Város Önkormányzata gesztorságával
intézményfenntartó társulásban működő önkormányzati iskolára terjed ki azzal,
hogy rendelkezéseit az intézményhez tartozó tagintézményben is alkalmazni kell.
2.§ Sajátos helyzetű a gyermek, ha:
a)halmozottan hátrányos helyzetű, vagy sajátos nevelési igényű, vagy
b)testvére, szülője fogyatékos, vagy tartósan beteg, vagy
c) szülő munkahelye megegyezik a választott intézménnyel, vagy
d)testvére az adott intézmény tanulója, vagy
e)a tanuló állami gondozott és nevelőszülők gondoskodnak róla.
3.§ (1) A törvényi felvételi kötelezettség teljesítése után a szabad férőhelyek
mértékéig az általános iskola a sajátos helyzetű gyermeket sorsolás nélkül
felveszi.
(2) Ha a sajátos helyzetű gyermekek száma meghaladja a felvehető gyermekek
számát, a felvételről az iskola igazgatója dönt.
(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a 2.§-ban foglalt sorrendnek megfelelően
kell a gyermekeket felvenni.
4.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.
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5.§ Hatályát veszti az Edelény város területén működő közoktatási intézmények
működési körzetének, az óvodák nyitva tartási idejének meghatározása és a
sorsolás útján történő szabad intézményi helyek betöltése című 2/2007. (II.01.)
önkormányzati rendelet.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

3./Napirendi pont tárgya:
„Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” módosítása alap- és szakosított
szociális szolgáltatások társulásban történő feladatellátásra.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 155./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
152/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: „Intézményfenntartói Társulási Megállapodás” módosítása alapés szakosított szociális szolgáltatások társulásban történő
feladatellátására.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1./ Tudomásul veszi Komjáti Község Önkormányzatának (3765 Komjáti,
Petőfi u. 13.) az „Edelény és környéke szociális szolgáltató és
intézményt működtető intézményfenntartó társulás”-ból 2011. december
31. napjával történő kilépését.
2./ A szociális alapszolgáltatás és intézményi ellátások közös
működtetésére
jóváhagyott
„Intézményfenntartói
Társulási
Megállapodás” (a továbbiakban: Megállapodás) 1.) pontjából 2012.
január 1-ei hatállyal törli a következő szövegtartalmat:
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„Komjáti Község Önkormányzata
Székhelye:
3765 Komjáti, Petőfi u. 13.
Képviselője:
Szaló József polgármester
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”
3./ Felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás
jóváhagyására.
Határidő: azonnal, illetve 2011. december 31.
Felelős: polgármester, jegyző
4./ Napirendi pont tárgya:
A Borsodi Általános Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
a Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nefelejcs Óvoda, mint önállóan működő
költségvetési szervek közötti munkamegosztás rendjét szabályozó „Együttműködési
Megállapodás”-ról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 156./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
153/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Borsodi Általános Iskola, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv, a Mátyás Óvoda és Bölcsőde,
valamint a Nefelejcs Óvoda, mint önállóan működő
költségvetési szervek közötti munkamegosztás rendjét
szabályozó „Együttműködési Megállapodás”-ról

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testület A Borsodi Általános
Iskola, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a
Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nefelejcs Óvoda, mint önállóan
működő költségvetési szervek közötti munkamegosztás rendjét
szabályozó „Együttműködési Megállapodás” a határozat 1. számú
mellékleteként j ó v á h a g y j a.
Határidő: 2011. augusztus 26.
Felelős: polgármester, illetve intézményvezetők
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153/2011. (VIII.23.) számú határozat 1. számú melléklete
EGYUTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.), mint az
Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménye (továbbiakban önállóan
működő és gazdálkodó), valamint a megállapodás mellékletében felsorolt önállóan
működő költségvetési szervek (továbbiakban önállóan működő) között az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. számú törvény, illetve a 292/2009.(XII.19.)
Korm. rendelet alapján a következők szerint:

I. Az együttműködés általános szempontjai
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő
intézmények együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és
ésszerűen takarékos intézményi gazdálkodás szervezeti feltételeit teremtse meg.
Az együttműködés nem csorbíthatja az önállóan működők gazdálkodási,
szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.
Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi
feltételei az önállóan működőnél nincsenek meg, köteles az önállóan működő és
gazdálkodó szervezet ellátni.
Az önállóan működő és gazdálkodó gazdasági szervezete útján biztosítja a
szabályszerű, törvényes gazdálkodás feltételeit.
A 4. pontban foglaltakat az önállóan működő és gazdálkodó elsősorban
érvényesítési, ellenjegyzési jogkörének gyakorlásán keresztül és más a
gazdasági folyamatokba épített belső ellenőrzési feladatainak ellátása során
biztosítja.
A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az intézményvezetők a
megállapodás melléklete szerint saját hatáskörükben gyakorolják.
Az önállóan működő és gazdálkodó köteles a kiemelt előirányzatokról
intézményenkénti előirányzat-nyilvántartást vezetni.
A számviteli (főkönyvi) könyvelést az önállóan működő és gazdálkodó szervezet
végzi, és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az
intézmények gazdasági eseményei egymástól.
A tárgyi eszközökre vonatkozó nyilvántartásokat az önállóan működő és
gazdálkodó szerv vezeti, a készletekre, a személyi juttatásokra (létszám, bér)
vonatkozó adatokat az önállóan működő és gazdálkodó által meghatározott
formában az önállóan működők és az önállóan működő és gazdálkodó is vezeti.
Az önállóan működők az önállóan működő és gazdálkodó iránymutatása alapján
éves leltárt készítenek és javaslatot tesznek selejtezésre.
A leltárértékelés az önállóan működő és gazdálkodó feladata, a nyilvántartások
és a tényleges készletek közötti eltérésekről kimutatást készít az önállóan
működők számára.
Az önállóan működők által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját
nyilvántartási rendszerénél az önállóan működő intézmény vezetője a felelős,
míg az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében az önállóan
működő és gazdálkodó.

13

13. Az önállóan működő és gazdálkodó gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással

kapcsolatos állami, önkormányzati szabályozások eljussanak az önállóan
működőkhöz és azok gyakorlati végrehajtását segíti.
14. Az önállóan működő és gazdálkodó szervezet számviteli politikájában rögzíti,
hogy annak rendelkezésit, valamint kapcsolódó szabályzatokat kiterjeszti az
önállóan működő költségvetési intézményekre.

II.

Az együttműködés területei, feladatai a gazdálkodás során
1. Az éves költségvetés tervezése

1.1 Az önállóan működő és gazdálkodó az önállóan működőkkel együttműködve
figyelemmel kíséri az éves költségvetés teljesítését és számításokat végez a
következő évi intézményi előirányzatokra.
1.2 A jegyző által összehívott költségvetési egyeztető tárgyalásra a hatáskörében
lévő
információkat
rendelkezésre
bocsátja
az
önállóan
működő
intézményvezetőknek.
1.3 Segíti az önállóan működő intézmények vezetői által felvázolt szakmai
feladatok pénzügyi igényeinek megállapítását, illetve a feltételrendszerének a
meghatározását.
1.4 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény
felkészíti az önkormányzat bizottságának ülésére az önállóan működő
intézmények vezetőit és számukra további pénzügyi információt ad az
érdemi tárgyalások végett.
a koncepció képviselő-testület megtárgyalása után a határozat
szellemében segíti a konkrét költségvetési előirányzatok kialakítását.
1.5 Az önállóan működő és gazdálkodó a költségvetési rendelet megalkotása után
intézményenként felfekteti az előirányzat-nyilvántartásokat.
2. Az éves költségvetési előirányzatok megváltoztatása
2.1

2.2

Az önállóan működők előirányzat felhasználási hatáskörüket önállóan
gyakorolhatják, erről az önállóan működő és gazdálkodót folyamatosan
tájékoztatják. Az előirányzatok módosítása során az önkormányzat mindenkori
költségvetési rendeletében rögzítetteknek megfelelően kell eljárni,
Az önkormányzat által elrendelt előirányzat-módosítás végrehajtásáért az
érintett intézményvezető és a jegyző együttesen felelősek.
3. A kiadások teljesítése, bevételek beszedése

3.1

A kötelezettségvállalás rendje:
Az intézményvezetők az áruvásárlásra, vagy szolgáltatás nyújtására
irányuló megrendeléseiket ellenjegyzés végett megküldik az önállóan
működő és gazdálkodónak. Amennyiben a kötelezettségvállalásra az
önállóan működő és gazdálkodó szerint nincs fedezet, „nem teljesíthető
fedezethiány miatt" megjegyzéssel visszaküldi az önállóan működő
intézmény vezetőjének.
Ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor ellenjegyzi és felvezeti
saját kötelezettségvállalási nyilvántartásába.
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3.2

Az utalványozás rendje:
a kiadások és bevételek utalványozása az önállóan működő
intézményvezetők hatáskörébe tartozik.
az önállóan működő intézményvezetők folyamatosan gyakorolják
utalványozási jogkörüket annak érdekében, hogy a kifizetések a fizetési
határidőben megtörténhessenek.
az
utalványozás
minden
esetben
írásban,
utalványrendelvény
felhasználásával történik.
az utalványozott számlát átadó-átvevő könyvvel kell az önállóan működő
és gazdálkodó szervhez eljuttatni, melyből ki kell tűnnie, hogy a számla a
kifizetésig mely szervnél volt.
az utalványozott számlát az önállóan működő és gazdálkodó
intézményenkénti csoportosításban időrendi sorrendben tárolja.
-

3.3

Az ellenjegyzés rendje:
a kötelezettségvállalás és utalványozás ellenjegyzésére az önállóan
működő és gazdálkodó szerv gazdasági vezetője, vagy az általa megbízott
személy jogosult.
az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése
előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és
nincs-e más akadálya a kötelezettségvállalásnak.
az
ellenjegyzési
jogkör
gyakorlója,
amennyiben
valamilyen
szabálytalanságot tapasztal, megtagadja az ellenjegyzést és ennek tényét,
valamint indokait írásban közli az önállóan működő intézmény vezetőjével.
az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével
azonos
módon
történik.
Ha
az
utalványozás
ellenjegyzője
szabálytalanságot tapasztal, vagy nincs a kifizetésnek fedezete,
megtagadja az ellenjegyzést, vagyis jelzi az utalványozónak, hogy nem
jegyzi ellen a kifizetést. Ha az utalványozó ezek után is ragaszkodik a
teljesítéshez felvezeti az utalványra, hogy az „ellenjegyzés utasításra
történt" és egyúttal írásban értesíti az önállóan működő és gazdálkodó
szerv vezetőjét a részletes indoklás egyidejű kifejtésével.
3.4

Az érvényesítés rendje:
Az önállóan működő költségvetési intézmény által elvégzett szakmai
teljesítés-igazolás alapján kerül sor az érvényesítésre.
Az érvényesítést az önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetője által
megbízott személy látja el.

4. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás szabályai
4.1 Az önállóan működő intézmény vezetője önálló bérgazdálkodói jogkört
gyakorol. Ennek keretében a bérmegtakarítást szabadon felhasználhatja.
4.2 Az önkormányzat Képviselő-testülete által a költségvetési rendelettel
jóváhagyott létszámkerettel az önállóan működő intézmény gazdálkodik, de
a szakmai létszámot ennek során nem csökkentheti.
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4.3 Az éves előirányzatokhoz viszonyított teljesítésekről szakfeladatonként, a
bértabló alapján a rendszeres és a nem rendszeres személyi juttatások
esetében részletes kiadásnem bontású főkönyvi könyvelést köteles az
önállóan működő és gazdálkodó szerv vezetni úgy, hogy az alkalmas
legyen a féléves és éves beszámoló űrlapjainak elkészítésére.
4.4 Az önállóan működő költségvetési intézmény az önállóan működő és
gazdálkodó szerv részére köteles minden olyan létszám és személyi
juttatások kifizetéséről adatot szolgáltatni, amely a Központi Információs
Rendszerből (KIR) előállítható és az szükséges a féléves és éves
beszámoló elkészítéséhez.
4.5 Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása során az önállóan működő és
gazdálkodó szerv biztosítja, hogy a munkaerő-bérgazdálkodás a
jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az önkormányzat Képviselőtestülete döntésének megfelelően történjen.
4.6 A Központi Információs Rendszert az önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv működteti (KIR rendszer). Az önállóan működő
intézmény feladata az ezzel kapcsolatos ügyintézés, számfejtés, illetve a
jelentések küldése elektronikusan a MÁK által megadott határidőre.
A bértabló egyezetése az önállóan működő és gazdálkodó szerv feladata.
Az ellenőrzéshez, a különféle jelentések készítéséhez szükséges adatokat
a határidők betartása mellett, az önállóan működő költségvetési szerv
vezetője megküldi az önállóan működő és gazdálkodó szerv, különösen az
alábbiakat a tárgyhót követő 15-ig:
 a létszám kimutatást,
 a gazdálkodói kifizetésekről készült kimutatást,
 a statisztikai jelentés az üres álláshelyekről negyedévet követően
5 Az egyéb nyilvántartások vezetésének rendje
5.1 A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását az önállóan működő és gazdálkodó
végzi. A készletek (élelmiszer, göngyöleg, szakmai anyag) analitikus
nyilvántartását az önállóan működők végzik. Ennek során a bevételezések,
felhasználások és más csökkenések és növekedések alapbizonylatait kiállítják
és folyamatosan egyeztetnek a főkönyvi könyveléssel. Negyedévenként az
analitikus nyilvántartásokból összesítő bizonylatot készítenek.
5.2 Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény iránymutatása alapján az
önállóan működők elvégzik az év végi leltárfelvételeket, közreműködnek a
leltárak összesítésében és kiértékelésében.
5.3 Az önállóan működők előkészítik és végrehajtják az esedékes selejtezéseket
és gondoskodnak azok előírásszerű bizonylatolásáról.
5.4 A nyilvántartási és selejtezési feladatok előkészítése és végrehajtása a
gazdasági ügyrend, valamint a leltározási és selejtezési szabályzat alapján
történik.
6 A készpénzkezelés rendje
6.1 Az önállóan működő és gazdálkodó intézménynél a készpénz kifizetésekre
házipénztárt működtet.
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6.2 Az önállóan működő intézmények részére készpénzellátmányt biztosít a
pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint.
6.3 A készpénz kifizetések szabályszerűségéért, valamint a pénz biztonságos
tárolásáért az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv felelős.
6.4 A készpénzben beszedett bevételeket az önállóan működők naponta kötelesek
a bankszámlára feladni.
Hatálybalépés
Ez az együttműködési megállapodás 2011. szeptember 1-én lép hatályba, az
abban foglaltakat ettől kezdve kell alkalmazni.

Az önállóan
részéről:

működő

és

gazdálkodó

Edelény, 2011. augusztus ……….
………………………………….

Az önállóan működők részéről:

Edelény, 2011. augusztus ……….

………………………………….

Edelény, 2011. augusztus ……….

………………………………….

Záradék:
Az együttműködési megállapodást Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 153/2011. (VIII.23.) számú határozatával jóváhagyta.
Edelény, 2011. augusztus …..…
Vártás József
jegyző
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1. számú melléklet

Az együttműködési megállapodásban érintett
önállóan működő költségvetési szervek

Sorszám

1

2

Az önállóan működő
költségvetési szervek
megnevezése

A költségvetési
szervhez tartozó
szakfeladatok

A költségvetési
szerv címe

Mátyás Óvoda és Bölcsőde

851000
851011
851012
851013
562912
562913
562917
682002
889101

3780 Edelény, Mátyás
király u. 7/a

Nefelejcs Óvoda

851000
851011
851012
851013
562912
562917
682002

3780 Edelény, Miklós
Gy. út 3.

2. számú melléklet

Az önállóan működő költségvetési szervek
utalványozási jogkör gyakorlói

Sorszá
m

Az önállóan működő
költségvetési szerv
megnevezése

1.

Mátyás Óvoda és
Bölcsőde

2.

Nefelejcs Óvoda

Az utalványozó neve

Aláírása
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5./ Napirendi pont tárgya:
A Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nefelejcs Óvoda nyitvatartási rendjének a
meghatározásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 157./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Baricska Jánosné képviselő elmondja, hogy a bölcsőde jelenleg 6 órától 17 óráig
van nyitva, az 1.számú mellékletben nem látja az óvoda nyitvatartási idejét. Kérdése,
hogy az óvodánál módosul-e, vagy csak kimaradt?
Vártás József jegyző válasza, hogy megegyezik a két nyitvatartási rend, azért
szerepel így a mellékletben.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
154/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nefelejcs Óvoda
nyitvatartási rendjének a meghatározásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testület 1993. évi
LXXIX. törvény 90. §-ában foglaltak alapján az óvodák
nyitvatartási rendjét a határozat 1. számú mellékleteként
2011. szeptember 1. napi hatállyal jóváhagyja.
Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: polgármester
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154/2011. (VIII.23.) számú határozat 1. számú melléklete
Óvodák nyitvatartási rendje

a./ Nefelejcs Óvoda (3780 Edelény, Miklós Gy. út 3.)
Hétfőtől – péntekig:
6.00 – 17.30
b./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Hétfőtől – péntekig:
Edelény, Mátyás király u. 7/a, Mátyás király u. 1.:
6.30 – 17.00
Edelény, Bányász út 2.:
7.00 – 16.30

c./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Szuhogy, József A. út 56.)

Nyitnikék Napköziotthonos Tagóvoda (3734

Hétfőtől – péntekig:
6.30 – 16.30

6./ Napirendi pont tárgya:
Általános iskolák és óvodák működési (felvételi) körzetének meghatározásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 158./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
155/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A

Tárgy: Általános iskolák és óvodák működési (felvételi)
körzetének meghatározásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testület
1993. évi LXXIX. törvény 90. §-ában és a Miskolci
Apostoli
Exarchátussal
kötött
Közoktatási
Megállapodás 4. pontjában foglaltak alapján - az
érdekelt települési cigány kisebbségi önkormányzatok
egyetértésével - az általános iskolai működési
(felvételi) körzeteket a határozat 1. számú
mellékleteként, az óvodai működési (felvételi)
körzeteket a határozat 2. számú mellékleteként 2011.
szeptember 1. napi hatállyal jóváhagyja.
Határidő: 2011. szeptember 1.
Felelős: polgármester

155/2011. (VIII.23.) számú határozat 1. számú melléklete

Általános iskolai működési (felvételi) körzetek
a./ Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola (3780 Edelény,
Borsodi út 36/b. szám)
Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák:
Akác út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út, Dankó Pista út, Deák Ferenc
út, Gyöngyvirág út, Hársfa út, Herman Ottó utca, Hősök tere, István király
útja, József Attila út páratlan oldala, Juhász Gyula út, Kandó Kálmán út,
Korányi Sándor út, Kővágó út, Malomszög út, Mátyás király út, Menner Adolf
út, Mester út, Miklós Gyula út, Móricz Zsigmond út, Muskátli út, Nyár út,
Palóczy László út, Patak út, Pást utca, Rajk László út, Rákóczi Ferenc út,
Rozmaring út, Rozsnyói út, Semmelweis Ignác út, Szent Erzsébet utca,
Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tompa Mihály út, Tormás út, Tóth
Árpád út, Újtemplom út, Újvilág út, Virág út, Borsodi út a József Attila útig,
Lévay József út a Mátyás király és a Tormás út között, Antal György út a
Hősök-terétől a Tormás útig, Verespart út, Belvárosi út, Fenyősor utca,
Hóvirág utca, Jázmin utca, Nefelejcs utca, Liliom utca.
b./ Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.)
Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe,
valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák:
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Borsodi út a József Attila úttól a végéig, József Attila út páros oldala, Eötvös
Lóránd út, Ady Endre út, Tomori Pál út, Vizsolyi út, Mező út, Ifjúság út,
Barátság út, Béke út, Dózsa György út, Csalogány út, Déryné út, Borsvezér
út, Váralja út, Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Bihari János út,
Rózsavölgyi Márk út, Cseres út, Móra Ferenc út, Fűzfa út, Napsugár út,
Kenderföldi út, Katona József út, Arany János út, Szemere Bertalan út,
Petőfi Sándor út, Póts András út, Lévay József a Tormás úttól a Móra
Ferenc utcáig, az Antal György út a Tormás úttól a Szentpéteri útig, Finkei
út, Erkel Ferenc út, Vörösmarty Mihály út, Madách Imre út, Jókai Mór út,
Bartók Béla út, Kölcsey Ferenc út, Gábor Áron út, Bem József út, Klapka
György út, Bocskai István út, Árpád út, Alkotmány út, Kossuth Lajos út,
Markovics tanya, Szabadság út, Szent Márton út.
Az intézmény kötelezően felveszi a Miskolci Apostoli Exarchátus által
Edelény, Borsodi út 36/b székhelyen fenntartott általános iskola működési
körzetében lakhellyel rendelkező azon tanulókat, akik nem kívánnak
vallásilag elkötelezett iskolába járni.
c./ Borsodi Általános Iskola Martinkó András Tagiskola (3734 Szuhogy,
Rákóczi út 10.):
Szuhogy település közigazgatási területe

155/2011. (VIII.23.) számú határozat 2. számú melléklete
Óvodai működési (felvételi) körzetek

a./ Nefelejcs Óvoda (3780 Edelény, Miklós Gy. út 3.)
Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák:
Finkei út, Erkel Ferenc út, Vörösmarty Mihály út, Madách Imre út, Jókai Mór
út, Bartók Béla út, Kölcsey Ferenc út, Gábor Áron út, Bem József út, Klapka
György út, Bocskai István út, Árpád út, Borsodi út a Bódva hídtól az út
végéig, József Attila út, Eötvös Lóránd út, Ady Endre út, Tomori Pál út,
Vizsolyi út, Mező út, Szabadság út, Kossuth Lajos út, Alkotmány út, Ifjúság
út, Barátság út, Béke út, Dózsa György út, Csalogány út, Déryné út,
Borsvezér út, Váralja út, Akác út, Gyöngyvirág út, Juhász Gyula út, Kandó
Kálmán út, Malomszög út, Mester út, Miklós Gyula út, Móricz Zsigmond út,
Muskátli út, Rozmaring, Tompa Mihály út, Virág út, Hóvirág utca, Jázmin
utca, Liliom utca, Nefelejcs utca.

b./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde(3780, Edelény, Mátyás király u. 7/a, Mátyás
király u. 1., Bányász út 2.)
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Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe,
valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák:
Bányász út, Szentpéteri út, Egres út, Verespart út, Bihari János út,
Rózsavölgyi Márk út, Cseres út, Bódva út, Bólyai János út, Császtai út,
Dankó Pista út, Hársfa út, Herman Ottó utca, Korányi Sándor út, Kővágó út,
Menner Adolf út, Nyár út, Rajk László út, Rákóczi Ferenc út, Rozsnyói út,
Semmelweis Ignác út, Széchenyi István út, Táncsics Mihály út, Tóth Árpád
út, Újtemplom út, Újvilág út, Antal György út, Hősök tere, Borsodi út a
Bódva hídig, Móra Ferenc út, Fűzfa út, Napsugár út, Kenderföldi út, Katona
József út, Arany János út, Szemere Bertalan út, Petőfi Sándor út, Póts
András út, Lévay József út, Palóczy László út, Patak út, Pást utca, Szent
Erzsébet út, Tormás út, Deák Ferenc út, István király útja, Mátyás király út,
Belvárosi út, Fenyősor út, Szent Márton út.
c./ Mátyás Óvoda és Bölcsőde Nyitnikék Napköziotthonos Tagóvoda (3734
Szuhogy, József A. út 56.)
Szuhogy település közigazgatási területe
7./ Napirendi pont tárgya:
Iskolatej ellátásról szóló együttműködési megállapodás lemondása.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 159./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
156/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Iskolatej ellátásról szóló együttműködési
megállapodás felmondása

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Edelény Város Önkormányzata (képviseli:
Molnár Oszkár) és a Cool Tej az Iskoláknak
Alapítvány (képviseli: Tálosi Tamás) között létrejött
„Iskolatej
ellátásról
szóló
együttműködési
megállapodás”-t – a közoktatási intézmények
átszervezése miatt - 2011.szeptember 1. napjával
f e l m o n d j a.
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Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés felmondására.
Határidő: azonnal, illetve 2011.szeptember 1.
Felelős:
polgármester, jegyző

8./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátása.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 160./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
157/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Önkormányzat által fenntartott
iskolatejjel való ellátása

iskolák

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
Edelény Város Önkormányzata (képviseli: Molnár
Oszkár) és az „Egertej” Tejipari Kft. (képviseli:
Almási Csaba) közötti 2011.szeptember 1.- 2011.
december 31.-ig tartó szállítási szerződés-kötést
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2011.december 31.
Felelős:
polgármester, jegyző
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9./Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Finkei út 88. szám alatti, 1995 hrsz-ú
ingatlan licit útján történő értékesítéséről.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 161./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
158/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény,
Finkei út 88. szám alatti, 1995 hrsz-ú ingatlan licit
útján történő értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elrendeli az önkormányzat tulajdonát képező 1995 hrsz-ú,
1381 m2 térméretű, „lakóház, udvar, gazdasági épület”
megnevezésű, Edelény, Finkei út 88. szám alatti ingatlan
nyilvános versenytárgyalás útján történő újbóli
értékesítését.
Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell
közzétenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az
Edelény Városi Televízió képújságában és Edelény Város
honlapján:
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti az Edelény, Finkei
út 88. szám alatti, 1995 hrsz-ú, 1381 m2 térméretű,
„lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű ingatlanát.
Az épület felújítása gazdaságtalan, bontása javasolt. A
bontás költsége a vevőt terheli, melynek összege az ingatlan
értékéből levonásra került.
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A pályázaton bárki részt vehet, aki 250.000,-Ft (azaz:
kettőszázötvenezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb
2011. szeptember 9-én 9.00 óráig letétbe helyez a
Polgármesteri Hivatal pénztárában, mely a nyertes
pályázónál a vételárba beszámít. Az ingatlan vételi jogát az
nyeri el, aki vállalja a legmagasabb vételár egy összegben
történő megfizetését.
Kikiáltási ár: 2.500.000,-Ft (azaz: kettőmillió-ötszázezer
forint)
Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint)
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja:
2011. szeptember 5. 11.30 –12.00 óráig
Licit tárgyalás időpontja: 2011. szeptember 9. 10.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(Edelény, István király u. 52.)
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti.
Az
ingatlan
értékesítésével
kapcsolatban
további
felvilágosítást ad: Babusné Adorján Andrea fogalmazó, Tel:
48/524-100/327 mellék (Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi
Osztály Edelény, István király útja 52.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás
– vételi szerződés aláírására.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző

10./ Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Pást út 23. szám alatti, 226 hrsz-ú
ingatlan licit útján történő értékesítéséről.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 162./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
159/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az önkormányzat tulajdonát képező Edelény, Pást
út 23. szám alatti, 226 hrsz-ú ingatlan licit útján
történő értékesítéséről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
elrendeli az önkormányzat tulajdonát képező 226 hrsz-ú,
532 m2 térméretű, „lakóház, udvar” megnevezésű, Edelény,
Pást
út
23.
szám
alatti
ingatlan
nyilvános
versenytárgyalás útján történő újbóli értékesítését.
Az ingatlan értékesítésére az alábbi felhívást kell
közzétenni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az
Edelény Városi Televízió képújságában és Edelény Város
honlapján:
FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA
Edelény Város Önkormányzata nyilvános versenytárgyaláson értékesítésre meghirdeti az Edelény, Pást út
23. szám alatti, 226 hrsz-ú, 532 m2 térméretű, „lakóház,
udvar” megnevezésű ingatlanát.
Az épület bontása szükséges, melynek költsége a vevőt
terheli, összege az ingatlan értékéből levonásra került.
A pályázaton bárki részt vehet, aki 150.000,-Ft (azaz:
százötvenezer forint) licitálási biztosítékot legkésőbb 2011.
szeptember 9-én 9.00 óráig letétbe helyez a Polgármesteri
Hivatal pénztárában, mely a nyertes pályázónál a vételárba
beszámít. Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki vállalja a
legmagasabb vételár egy összegben történő megfizetését.
Kikiáltási ár: 1.500.000,-Ft (azaz: egymillió-ötszázezer
forint)
Licit lépcső: 30.000,-Ft (azaz: harmincezer forint)
Az ingatlan helyszínen történő megtekintésének időpontja:
2011. szeptember 6. 11.30 –12.00 óráig
Licit tárgyalás időpontja: 2011. szeptember 9. 11.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
(Edelény, István király u. 52.)
A pályázati tárgyalást a jegyző vezeti.

27

Az
ingatlan
értékesítésével
kapcsolatban
további
felvilágosítást ad: Babusné Adorján Andrea fogalmazó, Tel:
48/524-100/327 mellék (Polgármesteri Hivatal, Pénzügyi
Osztály Edelény, István király útja 52.)
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás
– vételi szerződés aláírására.
Határidő: 2011. november 30.
Felelős: polgármester, jegyző

11./ Napirendi pont tárgya:
Aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 163./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
a lakosság tájékoztatása végett elmondja, hogy a városfejlesztési stratégiát annak
idején azért kellett elfogadni, mivel Edelény Város Önkormányzata pályázatot nyújtott
be a belváros rekonstrukciójához kapcsolódóan. Ez a pályázat 2010. augusztus 4-ei
döntés alapján előzetes támogatásban részesült. Ehhez tudni kell, hogy a
projektfejlesztési szakaszban a megfelelő dokumentumokat az önkormányzat
benyújtotta, így eljutottak oda, hogy 2011. augusztus 10. napján a pályázat II.
fordulós anyaga is benyújtásra került. Várhatóan egy hiánypótlás vaszlószínűsíthetően még érkezni fog ezzel kapcsolatban, de ha ennek a hiánypótlási
felhívásnak eleget tesznek, akkor joggal bízhatnak a pozitív és kedvező elbírálásban
és végre megújulhat a városközpont, ezzel együtt a könyvtár és az önkormányzat
épülete.
Polgármester köszöni a kiegészítést, majd ezt követően a határozati javaslat
elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
160/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia
elfogadása
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az ÉMOP-3.1.2/A kódszámú, Edelény
belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I.
ütem) című pályázat II. fordulóra történő benyújtásához
aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) és azt
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

12./Napirendi pont tárgya:
Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások módosításáról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 164./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozt az alábbi határozatot

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
161/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások
módosításáról.
A képviselő-testület megtárgyalta a közfoglalkoztatást érintő
együttműködési
megállapodások
módosításáról
szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A 46/2011. (III.23.) számú önkormányzati határozat 1. számú
melléklete érvényét veszti, továbbá a 2., 3., 4., 5. számú
melléklet 9. pontja a következő képen módosul: Jelen
megállapodás 2012. január 31. napjáig hatályos.
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2. A képviselő-testület a foglalkoztatottakkal kötendő 1-4
melléklet szerinti együttműködési megállapodás tartalmát
megismerte, jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert,
hogy a megállapodásokat az érintett szervezetekkel kösse
meg.
Határidő: azonnal, illetve 2012. január 31.
Felelős: polgármester
1. számú melléklet a 161/2011. (VIII.23.) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) – a
továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár polgármester)
másrészről az edelényi Szociális Szolgáltató Központ (3783 Edelény, Árpád út 29.)
– a továbbiakban Intézmény – (képviseletében: Horváthné Ipacs Katalin
intézményvezető) között a mai napon az alábbi tartalommal:
A megállapodás célja az Önkormányzat és az Intézmény részéről a rövid, illetve
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtása és a
közfoglalkoztatottak alkalmazása.
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a települési önkormányzat feladata – többek között – a helyi
közszolgáltatások körében különösen: a szociális ellátások biztosítása.
2. Az Intézmény feladata – többek között –a szociális alapszolgáltatások
(étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
családsegítés, idősek nappali ellátása, és szakosított ellátás (idősotthoni ellátás),
valamint otthoni szakápolás, és gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása.
3. Az Önkormányzat a megállapodás 1.-2. pontjában szereplő közfeladatainak
ellátása érdekében együttműködik az Intézménnyel. Az Önkormányzat
megállapítja, hogy az Intézmény közfeladatot lát el.
4. A felek megállapodnak abban, hogy az Intézmény a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII. 31.) Korm. rendelet 3-4. §-a
alapján közfoglalkoztatással összefüggő foglalkoztatási jogviszonyt létesíthet.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy
− tájékoztatást nyújt a közfoglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi háttérről,
− ellátja a közfoglalkoztatásban résztvevők munkaköri alkalmassági
vizsgálatának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
− a rövidebb időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással összefüggő munkabérek
illetve járulékainak 5 %-os önrészét, a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő munkabérek illetve járulékainak 10 %-os
önrészét az Intézménynek átutalja.
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Az Önkormányzat az alábbi költségek 5 %-ának megtérítését vállalja a
rövidebb időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással kapcsolatosan:
munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó,napi foglalkoztatási idő (2011 évre)
4 óra
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás
39.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
47.000,- Ft
(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök)
-

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31..)
Korm. rendelet értelmében az állam megtéríti a rövidebb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 95 %-át.

Az Önkormányzat az alábbi költségek 10 %-ának megtérítését vállalja a
hosszabb időtartamú, 8 órás közfoglalkoztatással kapcsolatosan:
munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó,napi foglalkoztatási idő (2011 évre)
8 óra
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás
78.000,- Ft
94.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök)
-

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31.) Korm.
rendelet értelmében az állam megtéríti a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 90 %-át.
6. Az intézmény. vállalja, hogy
− Közfoglalkoztatás keretében kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltsége (továbbiakban:
Munkaügyi Központ) által kiközvetített személyeket alkalmaz.
− A munkavégzés céljából kiközvetített ügyfeleket minden esetben
nyilatkoztatja, hogy a felkínált munkát vállalják-e, a munkát elutasító, valamint
a meg nem jelent személyekről az Önkormányzatot tájékoztatja.
− Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati törvények
betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, –
egyéb – költségelszámolással, jelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátását. Az intézmény. vállalja, hogy az általa alkalmazott
közfoglalkoztatottak
tevékenysége kizárólag a jelen együttműködési
megállapodásban rögzített, általa ellátott önkormányzati feladathoz
kapcsolódik, és azt Edelény Város közigazgatási területén végzi.
− Rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében kizárólag bérpótló jutatásban
részesülő személyeket alkalmaz.
− A munkaszerződésekre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket
maradéktalanul betartja.
− A határozott idejű munkaviszony létesítéséről, illetve megszüntetéséről szóló
munkaszerződés, illetve a munkaviszonyt megszüntető okirat 1-1 db
példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat
Szociális és Igazgatási Osztály, Okmányiroda részére, illetve a Pénzügyi
Osztály részére megküldi.
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− A tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a közfoglalkoztatással összefüggő
5%, illetve 10%-os önerő igényléséhez szükséges adatlapot havonta eljuttatja
az Önkormányzat részére.
− A foglalkoztatással összefüggő, a munkavállalók részére munkájuk
ellátásához szükséges dologi feltételeket meglévő eszközeiből vagy saját
forrása terhére biztosítja. Vállalja továbbá az esetleges jogszerűtlen vagy
szerződésellenes alkalmazás miatti visszafizetési kötelezettség teljes
összegét és minden az érdekkörében bekövetkezett kár megtérítését.
− A munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást megszervezi, a munkavédelmi és
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartja.
− A közfoglalkoztatottat a munkavégzéshez szükséges eszközökkel ellátja.
7. Az Intézmény tudomásul veszi, hogy
− saját felelősségére és kockázatára folytatja a foglalkoztatást.
− a foglalkoztatáshoz kapcsolódó minden dologi költség és a teljes
adminisztráció lebonyolítása és annak költsége az Intézményt terheli.
− Az Önkormányzat az Intézmény telephelyén, munkavégzés helyén bármikor
előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tarthat, az Önkormányzat részére külön
igény szerint – az Önkormányzat által megjelölt tartalommal - adatot szolgáltat
a munkavégzés helyéről, idejéről, mennyiségéről és minőségéről, lehetővé
teszi az ellenőrzést.
− A szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése esetén az
önkormányzat az Intézmény által igényelt önrész kifizetését megtagadhatja.
8. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy
-

Gondoskodnak a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételek
biztosításáról.
Képviselőjük részt vesz a Felek által kezdeményezett egyeztetéseken,
fórumokon.
A tapasztalatok alapján a jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat
felülvizsgálják és a megállapodást szükség szerint módosítják.
A közfoglalkoztatás szervezéséért felelős Munkaügyi Központtal minden
tekintetben együttműködnek.

9. Jelen megállapodás 2012. január 31. napjáig hatályos.
Felek jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.

Edelény, 2011. év ……………………….. nap
……………………………..
polgármester

P.H.

……………………………..
intézményvezető

P.H.

…………………………….
jegyző
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2. számú melléklet a 161/2011. (VIII.23.) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) – a
továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár polgármester)
másrészről az edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád
Múzeum, (3780 Edelény, Borsodi út 9.) – a továbbiakban Intézmény –
(képviseletében: Hadobás Pál igazgató) között a mai napon az alábbi tartalommal:
A megállapodás célja az Önkormányzat és az Intézmény részéről a rövid, illetve
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtása és a
közfoglalkoztatottak alkalmazása.
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a települési önkormányzat feladata – többek között – a
közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység
támogatása.
2. Az Intézmény feladata – többek között – a közművelődési, könyvtári, múzeumi,
felnőttképzés, és felnőttképzési szolgáltatások, turisztikai információs-feladatokat
ellátása, biztosítása.
3. Az Önkormányzat a megállapodás 1.-2. pontjában szereplő közfeladatainak
ellátása érdekében együttműködik az Intézménnyel. Az Önkormányzat
megállapítja, hogy az Intézmény közfeladatot lát el.
4. A felek megállapodnak abban, hogy az Intézmény a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII. 31.) Korm. rendelet 3-4. §-a
alapján közfoglalkoztatással összefüggő foglalkoztatási jogviszonyt létesíthet.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy
− tájékoztatást nyújt a közfoglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi háttérről,
− ellátja a közfoglalkoztatásban résztvevők munkaköri alkalmassági
vizsgálatának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
− a rövidebb időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással összefüggő munkabérek
illetve járulékainak 5 %-os önrészét, a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő munkabérek illetve járulékainak 10 %-os
önrészét az Intézménynek átutalja.
Az Önkormányzat az alábbi költségek 5 %-ának megtérítését vállalja a
rövidebb időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással kapcsolatosan:
munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó,napi foglalkoztatási idő (2011 évre)
4 óra
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás
39.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
47.000,- Ft
(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök)
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-

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31..)
Korm. rendelet értelmében az állam megtéríti a rövidebb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 95 %-át.

Az Önkormányzat az alábbi költségek 10 %-ának megtérítését vállalja a
hosszabb időtartamú, 8 órás közfoglalkoztatással kapcsolatosan:
munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó,napi foglalkoztatási idő (2011 évre)
8 óra
78.000,- Ft
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
94.000,- Ft
(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök)
-

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31.) Korm.
rendelet értelmében az állam megtéríti a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 90 %-át.

6. Az Intézmény vállalja, hogy
− Közfoglalkoztatás keretében kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltsége (továbbiakban:
Munkaügyi Központ) által kiközvetített személyeket alkalmaz.
− A munkavégzés céljából kiközvetített ügyfeleket minden esetben
nyilatkoztatja, hogy a felkínált munkát vállalják-e, a munkát elutasító, valamint
a meg nem jelent személyekről az Önkormányzatot tájékoztatja.
− Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati törvények
betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, –
egyéb – költségelszámolással, jelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátását. Az Intézmény vállalja, hogy az általa alkalmazott
közfoglalkoztatottak tevékenysége kizárólag a jelen együttműködési
megállapodásban rögzített, általa ellátott önkormányzati feladathoz
kapcsolódik, és azt Edelény Város közigazgatási területén végzi.
− Rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében kizárólag bérpótló jutatásban
részesülő személyeket alkalmaz.
− A munkaszerződésekre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket
maradéktalanul betartja.
− A határozott idejű munkaviszony létesítéséről, illetve megszüntetéséről szóló
munkaszerződés, illetve a munkaviszonyt megszüntető okirat 1-1 db
példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat
Szociális és Igazgatási Osztály, Okmányiroda részére, illetve a Pénzügyi
Osztály részére megküldi.
− A tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a közfoglalkoztatással összefüggő
5%, illetve 10%-os önerő igényléséhez szükséges adatlapot havonta eljuttatja
az Önkormányzat részére.
− A foglalkoztatással összefüggő, a munkavállalók részére munkájuk
ellátásához szükséges dologi feltételeket meglévő eszközeiből vagy saját
forrása terhére biztosítja. Vállalja továbbá az esetleges jogszerűtlen vagy
szerződésellenes alkalmazás miatti visszafizetési kötelezettség teljes
összegét és minden az érdekkörében bekövetkezett kár megtérítését.
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− A munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást megszervezi, a munkavédelmi és
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartja.
− A közfoglalkoztatottat a munkavégzéshez szükséges eszközökkel ellátja.
7. Az Intézmény tudomásul veszi, hogy
− saját felelősségére és kockázatára folytatja a foglalkoztatást.
− a foglalkoztatáshoz kapcsolódó minden dologi költség és a teljes
adminisztráció lebonyolítása és annak költsége az Intézményt terheli.
− Az Önkormányzat az Intézmény telephelyén, munkavégzés helyén bármikor
előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tarthat, az Önkormányzat részére külön
igény szerint – az Önkormányzat által megjelölt tartalommal - adatot szolgáltat
a munkavégzés helyéről, idejéről, mennyiségéről és minőségéről, lehetővé
teszi az ellenőrzést.
− A szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése esetén az
önkormányzat az Intézmény által igényelt önrész kifizetését megtagadhatja.
8. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy
-

Gondoskodnak a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételek
biztosításáról.
Képviselőjük részt vesz a Felek által kezdeményezett egyeztetéseken,
fórumokon.
A tapasztalatok alapján a jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat
felülvizsgálják és a megállapodást szükség szerint módosítják.
A közfoglalkoztatás szervezéséért felelős Munkaügyi Központtal minden
tekintetben együttműködnek.

9. Jelen megállapodás 2012. január 31. napjáig hatályos.
Felek jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.

Edelény, 2011. év ……………………….. nap

……………………………..
polgármester

P.H.

……………………………..
igazgató

P.H.

…………………………….
jegyző
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3. számú melléklet a161/2011. (VIII.23.) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) – a
továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár polgármester)
másrészről az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet (3780 Edelény,
Dankó Pista út 80.) – a továbbiakban Intézmény – (képviseletében: Dr. Daher
Pierre igazgató) között a mai napon az alábbi tartalommal:
A megállapodás célja az Önkormányzat és az Intézmény részéről a rövid, illetve
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtása és a
közfoglalkoztatottak alkalmazása.
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a települési önkormányzat feladata – többek között – az
egészségügyi feladatokról való gondoskodás.
2. Az Intézmény feladata – többek között – az egészségügyi ellátásról való
gondoskodás, járó- és fekvőbeteg ellátás, család és nővédelmi gondozás.
3. Az Önkormányzat a megállapodás 1.-2. pontjában szereplő közfeladatainak
ellátása érdekében együttműködik az Intézménnyel. Az Önkormányzat
megállapítja, hogy az Intézmény közfeladatot lát el.
4. A felek megállapodnak abban, hogy az Intézmény a közfoglalkoztatáshoz
nyújtható támogatásokról szóló 375/2010.(XII. 31.) Korm. rendelet 3-4. §-a
alapján közfoglalkoztatással összefüggő foglalkoztatási jogviszonyt létesíthet.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy
− tájékoztatást nyújt a közfoglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi háttérről,
− ellátja a közfoglalkoztatásban résztvevők munkaköri alkalmassági
vizsgálatának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
− a rövidebb időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással összefüggő munkabérek
illetve járulékainak 5 %-os önrészét, a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő munkabérek illetve járulékainak 10 %-os
önrészét az Intézménynek átutalja.
Az Önkormányzat az alábbi költségek 5 %-ának megtérítését vállalja a
rövidebb időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással kapcsolatosan:
munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó,napi foglalkoztatási idő (2011 évre)
4 óra
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás
39.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
47.000,- Ft
(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök)
-

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31..)
Korm. rendelet értelmében az állam megtéríti a rövidebb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 95 %-át.
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Az Önkormányzat az alábbi költségek 10 %-ának megtérítését vállalja a
hosszabb időtartamú, 8 órás közfoglalkoztatással kapcsolatosan:
munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó,napi foglalkoztatási idő (2011 évre)
8 óra
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás
78.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
94.000,- Ft
(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök)
-

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31.) Korm.
rendelet értelmében az állam megtéríti a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 90 %-át.

6. Az Intézmény vállalja, hogy
− Közfoglalkoztatás keretében kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltsége (továbbiakban:
Munkaügyi Központ) által kiközvetített személyeket alkalmaz.
− A munkavégzés céljából kiközvetített ügyfeleket minden esetben
nyilatkoztatja, hogy a felkínált munkát vállalják-e, a munkát elutasító, valamint
a meg nem jelent személyekről az Önkormányzatot tájékoztatja.
− Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati törvények
betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, –
egyéb – költségelszámolással, jelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátását. Az Intézmény vállalja, hogy az általa alkalmazott
közfoglalkoztatottak tevékenysége kizárólag a jelen együttműködési
megállapodásban rögzített, általa ellátott önkormányzati feladathoz
kapcsolódik, és azt Edelény Város közigazgatási területén végzi.
− Rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében kizárólag bérpótló jutatásban
részesülő személyeket alkalmaz.
− A munkaszerződésekre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket
maradéktalanul betartja.
− A határozott idejű munkaviszony létesítéséről, illetve megszüntetéséről szóló
munkaszerződés, illetve a munkaviszonyt megszüntető okirat 1-1 db
példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat
Szociális és Igazgatási Osztály, Okmányiroda részére, illetve a Pénzügyi
Osztály részére megküldi.
− A tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a közfoglalkoztatással összefüggő
5%, illetve 10%-os önerő igényléséhez szükséges adatlapot havonta eljuttatja
az Önkormányzat részére.
− A foglalkoztatással összefüggő, a munkavállalók részére munkájuk
ellátásához szükséges dologi feltételeket meglévő eszközeiből vagy saját
forrása terhére biztosítja. Vállalja továbbá az esetleges jogszerűtlen vagy
szerződésellenes alkalmazás miatti visszafizetési kötelezettség teljes
összegét és minden az érdekkörében bekövetkezett kár megtérítését.
− A munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást megszervezi, a munkavédelmi és
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartja.
− A közfoglalkoztatottat a munkavégzéshez szükséges eszközökkel ellátja.
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7. Az Intézmény. tudomásul veszi, hogy
− saját felelősségére és kockázatára folytatja a foglalkoztatást.
− a foglalkoztatáshoz kapcsolódó minden dologi költség és a teljes
adminisztráció lebonyolítása és annak költsége az Intézményt terheli.
− Az Önkormányzat az Intézmény telephelyén, munkavégzés helyén bármikor
előzetes bejelentés nélkül ellenőrzést tarthat, az Önkormányzat részére külön
igény szerint – az Önkormányzat által megjelölt tartalommal - adatot szolgáltat
a munkavégzés helyéről, idejéről, mennyiségéről és minőségéről, lehetővé
teszi az ellenőrzést.
− A szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése esetén az
önkormányzat az Intézmény által igényelt önrész kifizetését megtagadhatja.
8.
-

A Felek kölcsönösen vállalják, hogy
Gondoskodnak a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételek
biztosításáról.
Képviselőjük részt vesz a Felek által kezdeményezett egyeztetéseken,
fórumokon.
A tapasztalatok alapján a jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat
felülvizsgálják és a megállapodást szükség szerint módosítják.
A közfoglalkoztatás szervezéséért felelős Munkaügyi Központtal minden
tekintetben együttműködnek.

9. Jelen megállapodás 2012. január 31. napjáig hatályos.
Felek jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.

Edelény, 2011. év ……………………….. nap

……………………………..
polgármester

P.H.

……………………………..
igazgató

P.H.

…………………………….
jegyző
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4. számú melléklet a 161/2011. (VIII.23.) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) – a
továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár polgármester)
másrészről az edelényi Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft (3780 Edelény,
Borsodi u. 26.) a továbbiakban Kft. (képviseletében: Fischer Ferdinánd ügyvezető )
között a mai napon az alábbi tartalommal:
A megállapodás célja az Önkormányzat és a Kft. részéről a rövid, illetve hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtása és a közfoglalkoztatottak
alkalmazása.
1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján a települési önkormányzat feladata – többek között – a helyi
közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés,
az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés és vízelvezetés, a
köztisztaság és településtisztaság biztosítása; közreműködés a foglalkoztatás
megoldásában; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.
2. A Kft. feladata – többek között – Alapító Okirata és az Önkormányzattal kötött
üzemeltetési szerződések alapján: környezetvédelem, természetvédelem,
kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, vízrendezés és vízelvezetés, árés belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység, a közforgalom számára
megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez
kapcsolódó tevékenység, munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése, a köztisztaság és településtisztaság
biztosítása; közreműködés a foglalkoztatás megoldásában, munkaerőpiacon
hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése –
ideértve a munkaerő kölcsönzést is – és kapcsolódó szolgáltatásokat stb.
3. Az Önkormányzat a megállapodás 1. pontjában szereplő közfeladatainak ellátása
érdekében együttműködik a Kft.-vel. Az Önkormányzat megállapítja, hogy a Kft.
közfeladatot lát el.
4. A felek megállapodnak abban, hogy a Kft. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható
támogatásokról szóló 375/2010.(XII. 31.) Korm. rendelet 3-4. §-a alapján
közfoglalkoztatással összefüggő foglalkoztatási jogviszonyt létesíthet.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy
− tájékoztatást nyújt a közfoglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi háttérről,
− ellátja a közfoglalkoztatásban résztvevők munkaköri alkalmassági
vizsgálatának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
− a rövidebb időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással összefüggő munkabérek
illetve járulékainak 5 %-os önrészét, a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő munkabérek illetve járulékainak 10 %-os
önrészét a Kft.-nek átutalja.
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Az Önkormányzat az alábbi költségek 5 %-ának megtérítését vállalja a
rövidebb időtartamú, 4 órás közfoglalkoztatással kapcsolatosan:
munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó,napi foglalkoztatási idő (2011 évre)
4 óra
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás
39.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
47.000,- Ft
(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök)
-

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31..)
Korm. rendelet értelmében az állam megtéríti a rövidebb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 95 %-át.

Az Önkormányzat az alábbi költségek 10 %-ának megtérítését vállalja a
hosszabb időtartamú, 8 órás közfoglalkoztatással kapcsolatosan:
munkakörhöz tartozó bruttó bértételek Ft/fő/hó,napi foglalkoztatási idő (2011 évre)
8 óra
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás
78.000,- Ft
94.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
(szakmunkás, szakiskolai végzettséget, érettségit igénylő munkakörök)
-

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII.31.) Korm.
rendelet értelmében az állam megtéríti a hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 90 %-át.
6. A Kft. vállalja, hogy
− Közfoglalkoztatás keretében kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltsége (továbbiakban:
Munkaügyi Központ) által kiközvetített személyeket alkalmaz.
− A munkavégzés céljából kiközvetített ügyfeleket minden esetben
nyilatkoztatja, hogy a felkínált munkát vállalják-e, a munkát elutasító, valamint
a meg nem jelent személyekről az Önkormányzatot tájékoztatja.
− Gondoskodik a foglalkoztatással kapcsolatos hatályos ágazati törvények
betartásáról, biztosítja a foglalkoztatottak nyilvántartásával, díjazásával, –
egyéb – költségelszámolással, jelentéssel, adatszolgáltatással kapcsolatos
feladatok ellátását. A Kft. vállalja, hogy az általa alkalmazott
közfoglalkoztatottak
tevékenysége kizárólag a jelen együttműködési
megállapodásban rögzített, általa ellátott önkormányzati feladathoz
kapcsolódik, és azt Edelény Város közigazgatási területén végzi.
− Rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében kizárólag bérpótló jutatásban
részesülő személyeket alkalmaz.
− A munkaszerződésekre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket
maradéktalanul betartja.
− A határozott idejű munkaviszony létesítéséről, illetve megszüntetéséről szóló
munkaszerződés, illetve a munkaviszonyt megszüntető okirat 1-1 db
példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat
Szociális és Igazgatási Osztály, Okmányiroda részére, illetve a Pénzügyi
Osztály részére megküldi.
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− A tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a közfoglalkoztatással összefüggő
5%, illetve 10%-os önerő igényléséhez szükséges adatlapot havonta eljuttatja
az Önkormányzat részére.
− A foglalkoztatással összefüggő, a munkavállalók részére munkájuk
ellátásához szükséges dologi feltételeket meglévő eszközeiből vagy saját
forrása terhére biztosítja. Vállalja továbbá az esetleges jogszerűtlen vagy
szerződésellenes alkalmazás miatti visszafizetési kötelezettség teljes
összegét és minden az érdekkörében bekövetkezett kár megtérítését.
− A munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást megszervezi, a munkavédelmi és
balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartja.
− A közfoglalkoztatottat a munkavégzéshez szükséges eszközökkel ellátja.
7. A Kft. tudomásul veszi, hogy
− saját felelősségére és kockázatára folytatja a foglalkoztatást.
− a foglalkoztatáshoz kapcsolódó minden dologi költség és a teljes
adminisztráció lebonyolítása és annak költsége a Kft.-t terheli.
− Az Önkormányzat a Kft. telephelyén, munkavégzés helyén bármikor előzetes
bejelentés nélkül ellenőrzést tarthat, az Önkormányzat részére külön igény
szerint – az Önkormányzat által megjelölt tartalommal - adatot szolgáltat a
munkavégzés helyéről, idejéről, mennyiségéről és minőségéről, lehetővé teszi
az ellenőrzést.
− A szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése esetén az
önkormányzat a Kft. által igényelt önrész kifizetését megtagadhatja.
8. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy
-

Gondoskodnak a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételek
biztosításáról.
Képviselőjük részt vesz a Felek által kezdeményezett egyeztetéseken,
fórumokon.
A tapasztalatok alapján a jelen együttműködési megállapodásban foglaltakat
felülvizsgálják és a megállapodást szükség szerint módosítják.
A közfoglalkoztatás szervezéséért felelős Munkaügyi Központtal minden
tekintetben együttműködnek.

9. Jelen megállapodás 2012. január 31. napjáig hatályos.
Felek jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.

Edelény, 2011. év ……………………….. nap

……………………………..
alpolgármester

P.H.

……………………………..
ügyvezető

P.H.

…………………………….
jegyző
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13./ Napirendi pont tárgya:
A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályának kiegészítő
támogatásáról.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 165./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirenddel kapcsolatban jelzi, hogy a Bódva-völgyi Tömegsport
Egyesület részéről készült egy prezentáció, amit kér a képviselők részéről
megtekinteni. Az egyesület képviseletében felkéri Göndör Juditot a prezentáció
bemutatására.
Göndör Judit Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület képviseletében köszöni, hogy
lehetőséget biztosítanak számára, hogy közelebbről is bemutassa azt a labdarúgó
szakosztályt, amely az elmúlt három és fél évben az ő irányításukkal működik
Edelény városában. Nem itt él a városban, de három és fél évvel ezelőtt volt egy
álmuk, hogy mit szeretnének megvalósítani Edelényben, a labdarúgás volt a
kulcsszó, mert ez a sportág az, amely összeköti őket azokkal gyermekekkel,
fiatalokkal, akikkel most kb. 120-140-en alkotják a Bódva-völgyi Tömegsport
Egyesület labdarúgó szakosztályát. Úgy gondolja, hogy az elmúlt években olyan
szintre sikerült a szakosztályt felfejleszteni, ami megyei szinten is elismerésre méltó
volt. Az elmúlt időszak eredményét, ha összefoglalják, akkor talán a legmarkánsabb
év a tavalyi esztendő volt, amikor a megyei II. osztályban 100 %-os hibátlan
teljesítménnyel sporttörténelmet írva lett bajnok a megyei I. osztályba feljutó felnőtt
csapatuk. Elmondja, hogy a támogatást olyan széles körben és úgy szeretnék
felhasználni a támogató által nyújtott segítséggel kiegészítve, ami az itt élő
gyermekeknek, felnőtteknek olyan kapukat és olyan lehetőséget nyit meg, ami úgy
gondolja, hogy mindenképpen fontos a gyerekeknek azon túl, hogy a labdarúgó
mérkőzéseken sikerélményeket kínál, és a napi munkába bevonják őket. Szeretnék
és el is juttatták az elmúlt időszakban olyan eseményekre, rendezvényekre, amelyek
sokak számára elérhetetlenek lettek volna. Az elért eredményeket nem éremben,
nem percben, nem díjakban szokták mérni, hanem minden esetben dicséretben és a
közösség erejében. Persze nemcsak azokra gondolnak, akik jelenleg az egyesület
tagjai, - az idén különösképpen, mert 90 esztendős az edelényi futball - hanem
próbálják összehozni azokat, akik az elmúlt 90 évben tagjai voltak ennek a futball
családnak. Nem csak labdarúgó-mérkőzéseket rendeznek, hanem tömegsport
események, gálákat, futballtalálkozókat, karitatív és jótékonysági rendezvényeket, és
mindenbe bevonják a város lakosságát is, amit óriási értéknek tart. Egy olyan 300400 fős szurkolótáborral rendelkeznek Edelényben, amely a megyében is
elismerésre méltó. Hisznek abban, hogy azokat a sikereket, amelyeket az elmúlt
években együtt megéltek, azokat majd meg tudják ismételni, ezért nem engednek a
mércéből, azokból az értékekből, amelyek sok helyen azért változnak, mert az
eredményesség azért néhány helyen megköveteli azt is, hogy a korábban kitűzött
értékeket és célokat egy kicsit átvariálják. Ők ebből nem szeretnének leadni, hanem
a jövőben is a csapatépítést tartják a legfontosabb szempontnak, és azt, ha bajban
vannak, - mint ahogyan voltak – akkor csapatként tudjanak a gáton dolgozni és a
bajnoki címet, ha szerény körülmények között, de együtt tudják megünnepelni.
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Polgármester megköszöni a prezentációt, majd ezt követően kéri a bizottsági
javaslatok ismertetését.
Valamennyi bizottság az előterjesztés határozati javaslatának a./ pontját javasolja
elfogadásra azzal, hogy a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó
szakosztálya 3.000.0000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesüljön az
általános tartalék terhére.
Baricska Jánosné képviselő örül a bizottságok javaslatának, annak, hogy
3.000.000,- Ft-tal javasolják támogatni. Ő is támogatja, hogy ezt az összeget kapja
meg az egyesület, hiszen 100-150 fiatal sportolási lehetőségét biztosítja, és úgy
gondolja, hogy ezt az építő folyamatot nem lehet megszakítani. A csapatnak, a
vezetésnek további sok sikert kíván.
Polgármester a maga és a képviselő-testület nevében, valamint a város
sportszerető lakossága nevében is megköszöni azt a munkát, amelyet Göndör Béla
és felesége, illetve azoknak, akik bármilyen módon segítette és segíti a csapatot és
ilyen eredményeket értek el. Úgy gondolja, hogy akár mennyire is nehéz helyzetben
van az önkormányzat, nem lehet kérdés senkinek, hogy támogatni kell a labdarúgás
további működését.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának a./ változatát szavazásra
bocsátja, mely szerint a képviselő-testület 3.000.000 millió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesíti az egyesületet az általános tartalék terhére.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
162/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület
szakosztályának kiegészítő támogatásáról

labdarúgó

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület labdarúgó szakosztályát
3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint vissza nem térítendő
támogatásban részesíti az általános tartalék terhére.
A Képviselő-testület felhatalmazza
megállapodás aláírására.

a

polgármestert

a

A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a labdarúgó
szakosztály elmúlt ciklusban nyújtott teljesítményéért.
Munkájukhoz további sok sikert kíván.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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1. számú melléklet a 162/2011.(VIII.23.) számú határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészt Edelény Város Önkormányzat, Edelény István király útja 52.
(képviseli: Molnár Oszkár polgármester) továbbiakban Támogató,
másrészt a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, Edelény Egres út 21. (képviseli:
Hegedűs Róbert elnök) továbbiakban Támogatott között önkormányzati támogatás
felhasználására.
1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.000.000 Ft, azaz
hárommillió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a Bódva-völgyi
Tömegsport Egyesület részére.
2) Támogatott nyilatkozik, hogy Edelény Város Önkormányzatának sportról szóló
12/2005. (II.28.) számú rendeletében foglaltakat ismeri, és azt elfogadja.
3) Támogatott nyilatkozik, hogy nincs 30 napot meghaladó köztartozása.
4) A támogatott vállalja, hogy az 1) pontban jelölt összeget az alábbi célokra
fordítja:
Labdarúgó szakosztály működtetésére:
 Nevezési díj, játékengedélydíj, sportorvosi díj és egyéb adminisztratív
jellegű díjakra;
 Játékvezetői díjakra (felnőtt és 3 utánpótlás csapat);
 Utazási költségekre (négy csapatra vonatkozóan);
 Sportfelszerelések (cipők, labdák, mezek, technikai eszközök)
beszerzésére.
5) A megállapodó felek rögzítik, hogy a Támogatott az előző évi támogatással
elszámolt, s azt a Támogató elfogadta.
6) A támogatás folyósítása az alábbi ütemezés szerint történik:
 augusztusban a testületi döntést követően 600.000 Ft.
 szeptember 03-ig
600.000 Ft.
 október 03-ig
600.000 Ft.
 november 03-ig
600.000 Ft.
 december 03-ig
600.000 Ft.
7) Támogató a 6) pontban foglalt ütemezésnek megfelelően a támogatást
átutalással teljesíti Raiffeisen Banknál vezetett 12037805-00159882-00100006
számú számlára.
8) Támogatott vállalja, hogy a támogatást kizárólag a 4.) pontban megjelölt célokra
használja fel. A támogatás felhasználásáról a Támogatott legkésőbb 2012.
január 31-ig részletes, írásbeli elszámolást készít a Polgármesteri Hivatal
részére a 4.) pontban foglalt megosztás szerint. Az elszámolás alapját képező
bizonylatokat, dokumentumokat és egyéb iratokat Támogató elévülési határidőn
belül bármikor ellenőrizheti a Polgármesteri Hivatal útján.
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9) Támogató jogosult a 4.) pontban foglalt cél megvalósulását a Polgármesteri
Hivatal megbízott képviselője útján bármikor - a helyszínen is - ellenőrizni.
10) Amennyiben a Támogatott az összeg felhasználásával nem tud elszámolni, vagy
a felhasználás nem felel meg a 4.) pontban rögzített célnak, úgy a támogatás
teljes, vagy részösszegét vissza kell fizetni haladéktalanul.
11) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a sportegyesület ezen szerződés
valamely pontját nem teljesíti, úgy a Támogató a támogatás folyósítását
felfüggesztheti, illetve súlyosabb esetben megszüntetheti.
Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. ide vonatkozó
szabályai irányadóak.
Edelény, ……………….…..…..…..

Edelény, ……….……………………..

………………………………
támogató cégszerű aláírása

……..……..…………………
támogatott

14./ Napirendi pont tárgya:
EVTV Edelény Városi Televízió
végelszámolásának lezárása.
Előadó: polgármester

Szolgáltató

Közhasznú

Nonprofit

Kft.

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 166./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
163/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

1.

EVTV Edelényi Városi Televízió Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárása

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011.
augusztus 31. napját jelöli ki a EVTV Edelényi Városi Televízió
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolásának záró
napjaként.
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2.

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
visszafizetésre kötelezi a EVTV Edelényi Városi Televízió
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t. a 2010 évre
megállapításra került 6.350 eFt összegből 500 eFt összeg
erejéig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
támogatási megállapodás módosítására.
Határidő: 2011. augusztus 31.
Felelős: polgármester

15./Napirendi pont tárgya:
A Városi Oktatási Központ infrastrukturális problémáinak megoldására fedezet
biztosítása.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 167./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy régóta probléma a gimnázium öltözőjének melegvíz-ellátása, így
nehezen vehető igénybe a gimnázium mögötti sportpálya is, és sajnos több, mint egy
féléve az általános iskola uszodája sem működik emiatt. Úgy ítéli meg, hogy nem
mehetnek úgy neki a következő tanévnek, hogy ne orvosolják ezt a problémát,
melyről több esetben beszélgettek bizottsági ülésen is és a Városi Oktatási Központ
vezetőjével is. Remélhetőleg szeptember 1-jére, az iskolakezdésre megoldódik
mindkét probléma, egyébként pedig, ha nem oldódna meg, akkor az egyház a
megkötött megállapodás alapján erre kényszerítene.
Polgármester a szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
164/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

A Városi Oktatási Központ infrastrukturális
problémáinak megoldására fedezet biztosítása

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a volt Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola
északi szárnyának csapadékvíz elvezetési-, és az
intézmény
szennyvízelvezetési
problémájának
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megoldására és feltárására, valamint az uszodát
ellátó melegvíz vezeték részleges kiváltására bruttó
850.000,-Ft-ot biztosít a fejlesztési céltartalék terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

16./Napirendi pont tárgya:
Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális problémáinak megoldására fedezet
biztosítása.
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 168./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 10 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
165/2011.(VIII.23.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális
problémáinak megoldására fedezet biztosítása.
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1. A
Szociális
Szolgáltató
Központ
öltözőjének,
vizesblokkjának, mosodájának, valamint konyhájának
felújítására 6.250.000,- Ft összegű fedezetet biztosít a
2007 évben kibocsátott kötvény terhére.
2. A felújítás elvégeztetéséért, a pénzeszköz szabályszerű
felhasználásáért az intézményvetető felelős.
3. Elrendeli az 1. pontban szereplő fedezet átadásának
költségvetési rendeletben történő átvezetését.
4. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
82/2011. (V.11.) számú határozata érvényét veszti.
Határidő: azonnal, illetve 2011.október 31.
Felelős: polgármester, intézményvezető
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Polgármester bejelenti, hogy személyi és vagyoni ügyeket érintő napirend
tárgyalására kerül sor, ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselőtestület zárt ülést tart.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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