EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2011. augusztus 31-én megtartott rendkívüli ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Az önkormányzati tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2./ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
3./ Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
4./ Gazdálkodási feladatok ellátásában történő együttműködésről
5./ Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése
és módosítása
6./ Az ebédlő helyiség Miskolci Apostoli Exarchátus részére történő átadásának
jóváhagyásáról
7./ A 2011. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról szóló 224/2010.
(XII.15.) számú önkormányzati határozat módosításáról
8./ Illegális hulladéklerakók felszámolására fedezet biztosításáról
9./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról
Zárt ülés:
10./ Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátásáról

E d e l é n y, 2011. augusztus 31.
Vártás József
jegyző

1

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus
31-én megtartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak:

Molnár Oszkár polgármester, Baricska Jánosné, Csabai Gyula,
Korbély Györgyi Katalin,
Lázár István, Magyar Árpádné,
Vattay Béla alpolgármester, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág
Tamás képviselők

Igazoltan távol:

Antal Pál képviselő, Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Ambrusics Tibor Igazgatási Osztály vezetője
Turóczi Bertalan Titkársági Osztály vezetője
Nagy Gyula Városfejlesztési és Építéshatósági
Osztály vezetője

Molnár Oszkár polgármester köszönti a rendkívüli testületi ülésen résztvevőket,
majd megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős
testületből 9 fő jelen van.
Ismerteti az ülés napirendi pontjait. Javasolja a 182./ számú előterjesztést a nyílt ülés
napirendjére felvenni.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Ezt követően megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e
észrevétel, javaslat, indítvány.
Baricska Jánosné képviselő ügyrendi hozzászólásában megkérdezte, hogy az
önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való ellátásáról szóló előterjesztés
zárt ülésen történő tárgyalását mi indokolja, hiszen augusztus 23-ai rendkívüli ülésen
ezt a témát nyílt ülésen tárgyalták?
Polgármester válaszában elmondja, hogy az önkormányzat kapott egy levelet „Cool
Tej az Iskoláknak” Alapítványtól, - mely alapítvány szállította eddig a tejet. A levélben
a szerződésre hivatkozva, - ami vagy igaz, vagy nem, - perrel fenyegetnek, ezért
jegyző úrral egyetemben úgy döntöttek, hogy hagyják az egészet, nincs értelme,
hogy ebben is pereskedjenek, ezért 2011. december 31-ig maradnának a Cool Tej
Alapítványnál. Január 1-jén váltanak új beszállítót, amennyiben a testület úgy dönt.
Vártás József jegyző hozzá kívánta tenni, hogy a szerződő felek között kialakult
helyzetre tekintettel, üzleti érdekek miatt, került ez az előterjesztés a zárt ülésre,
azért, ha esetlegesen peres eljárás lesz valamelyik fél részéről, akkor ilyen módon ne
lehessen támadni.
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Polgármester ezt követően javasolja a rendkívüli ülés napirendi pontjainak
elfogadását a módosítással együtt:
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – a módosítással együtt – 9
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
173/2011.(VIII.31.) 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./ Az önkormányzati tulajdonában álló lakások és helyiségek
bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
2./ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről
szóló
6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
3./ Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
4./ Gazdálkodási feladatok ellátásában történő együttműködésről
Előadó: polgármester
5./ Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése és módosítása
Előadó: polgármester
6./ Az ebédlő helyiség Miskolci Apostoli Exarchátus részére
történő átadásának jóváhagyásáról

Előadó: polgármester
7./ A 2011. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról
szóló 224/2010. (XII.15.) számú önkormányzati határozat
módosításáról

Előadó: polgármester
8./ Illegális hulladéklerakók felszámolására fedezet biztosításáról

Előadó: polgármester
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9./ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások
formáiról, igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról

Előadó: polgármester
Zárt ülés:
10./ Önkormányzat által fenntartott iskolák iskolatejjel való
ellátásáról

Előadó: polgármester

1./ Napirendi pont tárgya:
Az önkormányzati tulajdonában álló
lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 173./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Baricska Jánosné képviselő a rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdéséhez módosító
javaslatot tesz, mely szerint egészüljön ki ár- vagy belvízkárosultsággal, hiszen az
előző pontokban is szerepel, ezért szükségtelen egy f./ pontot is betenni. Véleménye
szerint, ahol árvíz szó szerepel, javasolja beemelni mellé a belvizet is.
Ambrusics Tibor osztályvezető véleménye szerint a módosító javaslat lényegében
az, hogy a rendelet-tervezet 1. §-a, amely azt mondja, hogy f./ ponttal egészüljön ki,
kimarad, amely összevonásra kerül az előző ponttal.
Polgármester a módosító javaslatot szavazásra bocsátja azzal, hogy ennek
megfelelően értelemszerűen a pontok száma is módosul.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosítással együtt – 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2011. (VIII.31.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó
egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésekre vonatkozó, egyes szabályokról szóló 1993.
évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
- Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.12 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. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ Az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó,
egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
(2) Az (1) bekezdésben írt feltételek esetén sem igényjogosult az a személy,
a.) aki bérlakásáról pénzbeli térítés ellenében lemondott, illetőleg családja javára
a bérleti jogviszonyról lemondott, vagy
b.) aki az ország területén beköltözhető lakással rendelkezik kivéve, ha az más
javára teljes egészében haszonélvezeti joggal terhelt, vagy
c.) kitiltás, kiutasítás hatálya alatt áll, vagy
d.) szabadságvesztését tölti, vagy
e.) akinek tulajdonában a kérelem benyújtásának időpontjában (beleértve a
házastárs, élettárs tulajdonát) 1, 5 millió forint értéket meghaladó gépkocsi
van, melynek során a mindenkori EURO Tax értéket kell figyelembe venni.
Amennyiben az önkormányzati bérleményben megsemmisült, vagy árvízkárosult
lakás használója kerül elhelyezésre-illetve a kérelem benyújtásának ez az alapja , az (1) bekezdésben szereplő jövedelmi értékhatárt és a (2) bekezdés a)- e)
pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.
2.§ A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A lakásigénylés minimális mértéke:
a) 1-2 személy
1 szoba,
b) 3-4 személy
2 szoba,
c) 5-6 személy
3 szoba,
d) 6 személynél több
3 és több szoba.
(2) Amennyiben az önkormányzati bérleményben megsemmisült, vagy
árvízkárosult személy kerül elhelyezésre, az (1) bekezdésben írt mértéket
nem kell alkalmazni.”
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3.§ A Rendelet 19. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
(6) - Amennyiben a bérlő az általa leadni kívánt lakást korábban azért kapta,
mert lakása megsemmisült, vagy árvízkárosulttá vált, egyszeri pénzbeli
térítésre nem tarthat igényt.”
4.§ A Rendelet 21. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
„d) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ában
meghatározott
önkormányzati feladat ellátásában
közreműködő intézmény dolgozója részére.”
5.§ A Rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3)

A lakás bérlőjét az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a
képviselő-testület, a b), c) és d) pontjában meghatározott esetben a
polgármester jelöli ki.”

6.§ Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és a hatályba
lépését követő napon hatályát veszti.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

2./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 174./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta alábbi rendeletét:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2011. (VIII.31.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2011. (II.16.)
SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b)
pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I. 1.1.2 pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.2.1, és 2.2.2 pontjaiban
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével,
az Alkotmány 44/A. § (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§ Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.16.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1.
melléklet lép.
2.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléket lép.
3.§
4.§
5.§
6.§

A Rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléket lép
A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléket lép.
A Rendelet 21. melléklete helyébe az 5. melléket lép.
Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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1. mellék let a 25/2011. (VIII.31.) önk ormányzati rendelethez
1. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának Címrendje

CÍM/ALCÍM

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

1.

Önkormányzat működése
Polgármesteri Hivatal működése
Kistérségi Hivatal működése
Kisebbségi Önkormányzatok működése
Önkormányzat által folyósított ellátások
Bursa támogatás
Kistérségi közmunkaprogram
EVSE sporttámogatás
BTE támogatás
EVTTE támogatás
Máltai Szeretetszolgálat támogatása
Egyházak támogatása
Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás hozzájárulás
Polgárőrség támogatása
Városi Oktatási Központ
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Árpád Múzeum
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Borsodi Általános Iskola összesen
Borsodi Általános Iskola
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Nefelejcs Óvoda
Általános tartalék
Céltartalék
Hitel, kötvény kamata
Finanszírozási kiadások

1/1.
1/2.
1/3.
1/4.
1/5.
1/6.
1/7.
1/8.
1/9.
1/10.
1/11.
1/12.
1/13.
2.
3.
4.
5.
6.
6/1.
6/2.
6/3.
7.
8.
9.
10.
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2. melléklet a 25/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadási előirányzatai
ezer Ft-ban

Működési kiadás

cím/
alcí
m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6/1
6/2
6/3

Munkaadót
Személyi
terhelő
INTÉZMÉNY
juttatás járulékok
Polgármesteri Hiv.
357652
79971
Városi Oktatási Központ
416345
108059
Szociális Szolg.Központ
134984
34994
Műv.Közp.,Könyvt. Sz.Á.Múz.
35640
10011
Koch R.Kórház és Rendelőint.
426067
113622
Borsodi Általános Iskola össz.
63767
16548
Borsodi Általános Iskola
34166
8867
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
18654
4856
Nefelejcs Óvoda
10947
2825

7.
8.

Kiadás összesen
Általános tartalék
Céltartalék

9.

Hitel,kötvény kamata

Költségv.kiad.össz.
10. Finanszírozási kiadások
ÖSSZES KIADÁS

1434455

363205

Felhalmozási kiadás

Kiadás

Dologi és
Egyéb
Egyéb
Felhalmoz.
egyéb
működési Ellátottak Működési
felhalmoz.
célú
folyó
célú
pénzbeli
kiadás
célú
kiadás
kiadások támogat. juttatása összesen Felujítás Beuházás támogatás összesen összesen
286699
364359
1088681
12545
388851
1724
403120
1491801
164322
688726
0
688726
97112
125
267215
0
267215
48813
94464
2000
2000
96464
509853
1049542
0
1049542
42915
0
0
123230
0
0
0
0
123230
31456
74489
0
74489
8283
31793
0
31793
3176
16948
0
16948
1149714

364359

125

3311858
40000
24428

12545

390851

1724

405120
413551

3716978
40000
437979

14339

14339

1434455

363205

1149714

364359

125

3376286

12545

390851

1724

833010
65365

4209296
65365

1434455

363205

1149714

364359

125

3376286

12545

390851

1724

898375

4274661
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3. melléklet a 25/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi költségvetési bevételi előirányzatai

ezer Ft-ban

Cím/
alcím

INTÉZMÉNY

Intézményi
működési
bevételek

Támogatás
Felhalmoz.
értékű
tőkejellegű bevételek,
bevételek
kiegészít.

Államházt.
kívülről
átvett
pénzeszköz

Intézmény
bevétele
felügyeleti
Felügyeleti
szervtől kapott szervtől kapott
támogatás
támogatás

Pénzforg.
nélküli
bevételek

Bevétel
összesen

2.

Városi Oktatási Központ

25221

4132

29353

659373

688726

3.

Szociális Szolgáltató Központ

96292

1470

97762

169453

267215

4.

Műv.Közp.,Könyvt.Sz.Á.Múz.

3750

15203

22210

74254

96464

5.

Koch R.Kórház és Rendelőint.

49365

1000177

6.

Borsodi Általános Iskola össz.

10000

0

0

1049542
113230

123230

10000

64489

74489

6/2. Mátyás Óvoda és Bölcsőde

0

31793

31793

6/3. Nefelejcs Óvoda

0

16948

16948

1208867

1016310

2225177

Összesen

0

1049542
10000

6/1. Borsodi Általános Iskola

0

3257

10000

194628

0

1020982

0

3257

- 10 -

4. mellék let a 25/2011. (VIII.31.) önk ormányzati rendelethez

11. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése
Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatal
Városi Oktatási Központ
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Borsodi Általános Iskola összesen
Borsodi Általános Iskola
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Nefelejcs Óvoda
Létszámkeret összesen közfoglalkoztatás nélkül
Polgármesteri Hivatal
közfoglalkoztatás
Létszámkeret összesen

Létszám (fö)
60
13
73
70
16
224
135
75
31
29
591
101
692
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5. mellék let a 25/2011. (VIII.31.) önk ormányzati rendelethez
21. melléklet a 6/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2011. évi zárolt költségvetési kiadási előirányzatai

ezer Ft-ban
Cím/
alcím

Intézmény

1.
2.

Polgármesteri Hivatal

3.

Szociális Szolgáltató Központ

4.

Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessi Á Múzeum

5.
6

Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet

Városi Oktatási Központ

Személyi juttatás
17 427
19 650

Dologi és egyéb
Járulékok
folyó kiadások
4 125
6 002
5 366
38 402

Összesen
27 554
63 418

13 498

3 499

9 711

26 708

1 808

490

5 601

7 899

5 350

1 384

3 723

0
10 457

6/1 Borsodi Általános Iskola
6/2 Mátyás Óvoda és Bölcsőde

2 750

711

2 890

6 351

1 505

390

515

2 410

6/3 Nefelejcs Óvoda

1 095

283

318

1 696

57 733

14 864

63 439

136 036

Borsodi Általános Iskola összesen

Kiadás összesen
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3./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 175./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
174/2011.(VIII.31.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 101/2011. (V.30.)
számú határozatával jóváhagyott - Borsodi Általános Iskola Alapító Okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 1. pont „Az intézmény telephelye:” rész kiegészül
az alábbi telephellyel:
„3780 Edelény, István király útja 52. – gazdasági csoport”
2. Képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
„Alapító Okirat”-ot a határozat mellékleteként jóváhagyja.
3. Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester a változások
törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetése iránt intézkedjen, a
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár részére küldje meg.
Határidő:
Felelős:

2011. szeptember 01.
polgármester, jegyző
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Melléklet a 174/2011.(VIII.31.) számú határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT

Jelen alapító okiratot Edelény Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet
vonatkozó rendelkezései alapján adja ki.
1.

Az intézmény neve:

Borsodi Általános Iskola

Az intézmény székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 150.
Az intézmény telephelye: 3780 Edelény, Borsodi út 36/b. – konyha
3780 Edelény, István király útja 52. – gazdasági
csoport
Az intézmény tagintézménye:
A tagintézmény címe:

Borsodi Általános Iskola Martinkó András
Tagiskola
3734 Szuhogy, Rákóczi út 10.

2.

Az intézmény OM azonosítója:

………..

3.

Az intézmény törzsszáma:

4.

Az intézményt alapító szerv neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

5.

Közvetlen jogelődjének megnevezése, székhelye:
Edelényi Gimnázium, Szakképző és Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási intézmény és Napköziotthonos Óvoda (Edelény, Borsodi út
34.)

6.

Az intézmény fenntartójának neve, címe:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

…………..

Szuhogy Község Önkormányzata
3734 Szuhogy, József A. út 52.
Damak Község Önkormányzata
3780 Damak, Szabadság út 35.
Abod Község Önkormányzata
3753 Abod, Magyar út 42.
Balajt Község Önkormányzata
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3780 Balajt, Fő út 5.
Ládbesenyő Község Önkormányzata
3780 Ládbesenyő, Kossuth L. út 64.
7. Az intézmény irányító szerv neve, székhelye:
Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.
8. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
általános iskolai oktatás /közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 86. §
(1) bekezdése/
9. Az intézmény típusa:
általános iskola /1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja/
10. Évfolyamok száma:
8 évfolyam
11. Tagozat megnevezése:
Nem rendelkezik tagozattal
12. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám :
Telephelyenként:
Edelény, Borsodi út 150.:
300 fő
Szuhogy, Rákóczi út 10.: 130 fő

430 fő

13. Alaptevékenysége:
államháztartási szakágazati besorolása: 852010 alapfokú oktatás
- Általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, ennek
keretében a tanulók felkészítése az alapfokú iskolai végzettség
megszerzésére, a továbbtanulásra
- A tanulók érdeklődése, igénye szerint nem kötelező (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás,
konzultáció, speciális, illetve kiegészítő ismeretek átadása céljából a Kt.ben meghatározott időkeretben
- A tanulók részére napközi otthonos, iskolaotthonos, tanulószobai ellátás
biztosítása
- Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása:
a.) az integráltan oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos a
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és
súlyos rendellenességével küzdő tanulók ellátása
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzdő tanulók oktatása integráltan, a
többi tanulóval együtt
- Képesség-kibontakoztató felkészítés
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- Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás
- Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nappali rendszerű
nevelés-oktatás
- Bejáró tanulók ellátása
Alaptevékenységi szakfeladat, szakfeladat száma:
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (1-4.évf)
852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rend. ált. isk. nevelése,
oktatása (1-4.évf)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
(5-8. évfolyam)
852022 Sajátos nev. igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5-8.évf)
852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendsz. ált. isk.
nevelése,
oktatása (5-8.évf)
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam)
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi ékeztetés
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
szabad kapacitás kihasználása:
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
561000 Éttermi, mozgó vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése”
14. Vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
15. Működési körzete:
a) Edelény, Borsodi út 150. szám alatti telephely esetében:
Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő települések közigazgatási területe,
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valamint Edelény Város közigazgatási területén az alábbi utcák:
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 az egyház által Edelény, Borsodi út 36/b
székhelyen fenntartott általános iskola működési körzetében lakhellyel
rendelkező azon tanulókat, akik nem kívánnak vallásilag elkötelezett
iskolába járni.
b) Szuhogy, Rákóczi út 10. szám alatti telephely esetében:
Szuhogy település közigazgatási területe
16. Gazdálkodási jogköre:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
17. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, egyéb foglalkoztatásra
irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény
(pl.: megbízási jogviszony) az irányadó.
18. Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján, határozott időre Edelény
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg.
Az intézmény vezetőjének vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat
Edelény Város mindenkori polgármestere gyakorolja. Az intézményvezető
kinevezésével,
vezetői
megbízásával,
annak
visszavonásával,
összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével, fegyelmi büntetés
kiszabásával kapcsolatos hatáskört Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete gyakorolja.
Az intézményvezető kinevezésével, vezetői megbízásával, annak
visszavonásával, összeférhetetlensége megállapításával, felmentésével,
fegyelmi büntetés kiszabásával kapcsolatos döntés meghozatala előtt a társult
települések polgármestereinek véleményét ki kell kérni.
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A tagintézmény vezetőjének megbízása
polgármesterének véleményét ki kell kérni.

előtt

Szuhogy

Község

19. Az intézmény képviseletére jogosultak:
Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője, akadályoztatása esetén
helyettese, vagy a vezető által kijelölt személy.
20. A feladat ellátását szolgáló vagyon:
Edelény Város Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja az
Edelény, Borsodi út 150. iskolaépületet és Borsodi út 36/b. szám alatt lévő
konyha épületrészt.
Szuhogy Község Önkormányzata az intézmény ingyenes használatába adja a
3734 Szuhogy, Rákóczi út 10. szám alatt lévő iskolaépületet.
A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményekben leltár szerint
nyilvántartott tárgyi eszközök. Az óvoda rendelkezésére álló vagyontárgyakat
a nevelő feladatainak ellátásához szabadon használhatja.
21. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog:
Az intézmény az elidegenítés, megterhelés kivételével a hatályos
jogszabályok és önkormányzati rendelet(ek)ben foglaltak szerint önállóan
rendelkezik a használatba adott vagyonnal.
22. Záró rendelkezések:
Az Alapító Okirat 2011. szeptember 1. napján lép hatályba.
Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsodi
Általános Iskola Alapító Okiratát a 174/2011. (VIII.31.) számú határozattal
jóváhagyta.

Edelény, 2011. augusztus 31.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

4./ Napirendi pont tárgya:
Gazdálkodási feladatok ellátásában történő együttműködésről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 176./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának
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Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
175/2011.(VIII.31.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Gazdálkodási feladatok ellátásában történő együttműködésről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a gazdálkodási feladatok ellátásában történő
együttműködésről szóló előterjesztést.
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Miskolci Apostoli Exarchátus, a Szent János
Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola,
Edelény Város Önkormányzat, valamint a Borsodi
Általános Iskola között - gazdálkodási feladatok
ellátásában
történő együttműködésről szóló
“Megállapodás”-t j ó v á h a g y j a.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
„Megállapodás” aláírására.
3. Képviselő-testület elrendeli, hogy a Képviselő-testület
következő rendes ülésére készüljön előterjesztés
Edelény Város Önkormányzat és a Miskolci Apostoli
Exarchátus között létrejött Közoktatási Megállapodás
módosítására, melynek során az 1. számú mellékletben
kerüljenek
feltüntetésre
az
Egyház
által
továbbfoglalkoztatott gazdasági dolgozók (3 fő) nevei.
Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 14.
Felelős: polgármester, igazgató

175/2011. (VIII.31.) határozat 1. számú melléklete

MEGÁLLAPODÁS
A GAZDÁLKODÁSIFELADATOK ELLÁTÁSÁBAN TÖRTÉNŐ
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL
amely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény,
István király útja 52., képviseli: Molnár Oszkár polgármester, a továbbiakban:
Önkormányzat),
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másrészről a Miskolci Apostoli Exarchátus (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u. 59.
(levelezési cím: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. út 43.
képviseli: Dr. Orosz Atanáz a továbbiakban: Egyház),
harmadrészről a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
(székhely: 3780 Edelény, Borsodi út 34., képviseli: Flaskó Attiláné igazgató, a
továbbiakban: Középiskola) (együttes említésük esetén Felek)
negyedrészről a Borsodi Általános Iskola (székhely: Edelény, Borsodi út 150.,
képviseli: Nagy Attila igazgató, a továbbiakban: Általános Iskola) között az alulírott
napon és helyen a következők szerint:
1. Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a 175/2011. (VIII.31.) Ök. számú
határozattal hozzájárult, hogy a 101/2011. (V.30.) számú határozat 3. számú
mellékleteként elfogadott középiskolai feladatok ellátására létrejött Közoktatási
Megállapodás 1. számú melléklete, amely az intézményi alkalmazottak névsorát
rögzíti, kiegészüljön Lukács Gézáné, Pethő Andrásné és Bujdosó Lilla nevével.
2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által a 101/2011 (V.30.) számú határozattal
elfogadott intézményátszervezés keretében az Egyház fenntartásába átadott és
az Önkormányzat fenntartásában maradó intézmények zökkenőmentes átadása,
az intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatok szakszerű, határidőre
történő teljesítése érdekében a felek az alábbiakról állapodnak meg:
a./ Egyház és az Önkormányzat
hozzájárul, hogy a Középiskolában továbbfoglalkoztatásra kerülő Lukács
Gézánét és Pethő Andrásnét (továbbiakban: Megbízottak) 2011. szeptember 1
– 2011. október 31. napja közötti időtartamra az Általános Iskola az alábbi
feladatok ellátására megbízási szerződés keretében alkalmazza:
- 2011. szeptember 1. napjával alapított, önkormányzati fenntartású
közoktatási intézmények (továbbiakban: új közoktatási intézmények)
beszámolási kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos dokumentumok
elkészítése,
- az új közoktatási intézmények költségvetésének elkészítése,
- vagyonátadási jelentés elkészítése,
- az új közoktatási intézményekben az új könyvelési rendszer kialakítása,
- az új közoktatási intézmények bevallási, elszámolási kötelezettségek
teljesítése,
- az új közoktatási intézményekben gazdálkodással összefüggő feladatokat
ellátó új munkavállalók betanítása.
b./ Középiskola vállalja:
Megbízottak részére rugalmas munkaidő beosztást biztosít, annak érdekében,
hogy az 1. pontban meghatározott feladatokat Megbízottak legjobb tudásuk
szerint elvégezhessék.
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c./ Általános Iskola vállalja:
Megbízottakkal 2011. szeptember 1 – 2011. október 31. napja közötti
időtartamra megbízási szerződést köt.
Edelény, 2011. szeptember hó 1. napján

Egyház

Önkormányzat

Középiskola

Általános Iskola

5./ Napirendi pont tárgya:
Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése
módosítása
Előadó: polgármester

és

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 177./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Baricska Jánosné képviselő jelzi, hogy a Nefelejcs Óvodára vonatkozó
együttműködési megállapodás anyaga hiányos, a 7./ pont fél mondattal szerepel, a
többi része lemaradt.
Vártás József jegyző elnézést kér, valószínűsíti, hogy technikai okok miatt maradt
le, de egyébként a 7./ponttól a 9./ pontig ugyanaz a Nefelejcs Óvoda esetében az
együttműködési megállapodás tartalma, mit az előtte lévő intézményeknél.
Polgármester a hiányzó rész elkészítésének és pótlásának idejére technikai
szünetet rendel el.
A hiányzó anyag kiosztását követően polgármester kéri a bizottsági vélemények
ismertetését.
Valamennyi
elfogadását.

bizottság

javasolja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
176/2011.(VIII.31.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A

Tárgy:

Közfoglalkoztatással
kapcsolatos
együttműködési
megállapodások megkötése és módosítása

A
képviselő-testület
megtárgyalta
az
együttműködési
megállapodások
megkötéséről
és
módosításáról
szóló
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A képviselő-testület a foglalkoztatókkal kötendő 1-5 melléklet
szerinti együttműködési megállapodás tartalmát megismerte,
jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a
megállapodásokat az érintett szervezetekkel kösse meg.
2. A képviselő-testület hozzájárul a Borsodi Általános Iskola, a
Mátyás Óvoda és Bölcsőde, a Nefelejcs Óvoda rövid, és
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással összefüggő, a
foglalkoztatókat terhelő (5-10 %-os) önerő átvállalásához, és
az ehhez szükséges forrást a 2011. évi költségvetésének
közfoglalkoztatás előirányzata terhére biztosítja.
3. A képviselő-testület megállapítja, hogy a rövid, és hosszabb
időtartamú közfoglalkoztatással összefüggő, a foglalkoztatókat
terhelő (5-10 %-os) önerőt a Szent János Görögkatolikus
Gimnázium és Szakképző Iskola valamint a Szent Miklós
Görögkatolikus
Kéttannyelvű
Általános
Iskola
az
együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint vállalja.
4. A 161/2011. (VIII.23.) számú határozat, 1-4 melléklet szerinti
megállapodások
5.
pontja
–
a
együttműködési
közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról szóló 170/2011. (VIII.24.) Korm. rendelet
alapján – 2011. szeptember 1. napjával módosul az alábbiak
szerint: a 4 órás kisegítő (fizikai) segéd- és betanított
munkás bére 28.500,-Ft-ra ugyancsak 4 órás legalább
középfokú képesítést igénylő munkakörök bére 39.000,-Ftra módosul. A 8 órás kisegítő (fizikai) segéd- és betanított
munkás bére 57.000,-Ft-ra a szintén 8 órás legalább
középfokú képesítést igénylő munkakörök bére 78.000,-Ftra módosul.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 4.
pontban
megjelent
béreket
tartalmazó
módosított
együttműködési megállapodásokat aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2011. szeptember 1.
Felelős: polgármester
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1. számú melléklet a 176/2011. (VIII.31.) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István
király útja 52.) – a továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár
polgármester)
másrészről a Borsodi Általános Iskola (3780 Edelény, Borsodi út 150.) – a
továbbiakban Intézmény – (képviseletében: Nagy Attila 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 helyi
közszolgáltatások körében különösen: az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás.
2. Az Intézmény feladata – többek között – az általános iskolai oktatás és nevelés,
sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása.
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
28.500,- Ft
39.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
(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
a.) kisegítő (fizikai) segéd- és betanított munkás
57.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
78.000,- 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
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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,
megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

mint

akaratukkal

mindenben

Edelény, 2011. év ………………………….. hó ………. nap

……………………………..
polgármester

P.H.

……………………………..
igazgató

P.H.

…………………………….
jegyző
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2. számú melléklet a176/2011. (VIII.31.) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) – a
továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár polgármester)
másrészről a Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény, Mátyás király út 7/a.) – a
továbbiakban Intézmény – (képviseletében: Molnár Istvánné Palkó Ildikó
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 helyi
közszolgáltatások körében különösen: az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás.
2. Az Intézmény feladata – többek között – az óvodai nevelés, gyermekek
napközbeni ellátása (bölcsőde).
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:
a. tájékoztatást nyújt a közfoglalkoztatással kapcsolatos jogszabályi háttérről,
b. ellátja a közfoglalkoztatásban résztvevők munkaköri alkalmassági
vizsgálatának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
c. 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
28.500,- Ft
39.000,- 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 rövidebb időtartamú
közfoglalkoztatással összefüggő személyi kiadások 95 %-át.
26

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
57.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
78.000,- 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:
a. Közfoglalkoztatás keretében kizárólag a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Munkaügyi
Központ
Edelényi
Kirendeltsége
(továbbiakban: Munkaügyi Központ) által kiközvetített személyeket
alkalmaz.
b. 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.
c. 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.
d. Rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében kizárólag bérpótló
jutatásban részesülő személyeket alkalmaz.
e. A munkaszerződésekre vonatkozó formai és tartalmi követelményeket
maradéktalanul betartja.
f. 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.
g. A tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a közfoglalkoztatással
összefüggő 5%, illetve 10%-os önerő igényléséhez szükséges adatlapot
havonta eljuttatja az Önkormányzat részére.
h. 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.
i. A munkavédelmi és balesetvédelmi oktatást megszervezi, a
munkavédelmi és balesetvédelmi szabályokat maradéktalanul betartja.
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j.

A közfoglalkoztatottat a munkavégzéshez szükséges eszközökkel ellátja.

7. Az Intézmény. tudomásul veszi, hogy
a. saját felelősségére és kockázatára folytatja a foglalkoztatást.
b. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó minden dologi költség és a teljes
adminisztráció lebonyolítása és annak költsége az Intézményt terheli.
c. 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.
d. A szerződésben foglalt bármely kötelezettség megszegése esetén az
önkormányzat az Intézmény által igényelt önrész kifizetését
megtagadhatja.
8. A Felek kölcsönösen vállalják, hogy
a. Gondoskodnak a megállapodásban foglaltak teljesítéséhez szükséges
feltételek biztosításáról.
b. Képviselőjük részt vesz a Felek által kezdeményezett egyeztetéseken,
fórumokon.
c. A tapasztalatok alapján a jelen együttműködési megállapodásban
foglaltakat felülvizsgálják és a megállapodást szükség szerint módosítják.
d. 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 ………………………….. hó ………. nap

……………………………..
polgármester

P.H.

……………………………..
igazgató

P.H.

…………………………….
jegyző
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3. számú melléklet a 176/2011. (VIII.31.) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István
király útja 52.) – a továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár
polgármester)
másrészről a Nefelejcs Óvoda (3780 Edelény, Miklós Gyula út 3.) – a továbbiakban
Intézmény – (képviseletében: Tóbiás Lászlóné 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 helyi
közszolgáltatások körében különösen: az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás.
2. Az Intézmény feladata – többek között – az óvodai nevelés.
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
28.500,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
39.000,- 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
57.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
78.000,- 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.
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−

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 ………………………….. hó ………. nap

……………………………..
polgármester

P.H.

……………………………..
igazgató

P.H.

…………………………….
jegyző
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4. számú melléklet a 176/2011. (VIII.31.) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István
király útja 52.) – a továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár
polgármester)
másrészről a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
(3780 Edelény, Borsodi út 34) – a továbbiakban Intézmény – (képviseletében:
Flaskó Attiláné 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 helyi
közszolgáltatások körében különösen: az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás.
2. Az Intézmény feladata – többek között –középfokú oktatás és nevelés 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,
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
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−
−
−

−

−
−
−

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 db
példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat
Szociális és Igazgatási Osztály, Okmányiroda 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.
A rövid, és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással összefüggő, a
foglalkoztatókat terhelő (5-10 %-os) önerőt vállalja.

A Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola 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
28.500,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
39.000,- 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.
A Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola 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
57.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
78.000,- 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.
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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.
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 ………………………….. hó ………. nap

……………………………..
polgármester

P.H.

……………………………..
igazgató

P.H.

…………………………….
jegyző
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5. számú melléklet a 176/2011. (VIII.31.) számú határozathoz
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött
egyrészről Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52.) – a
továbbiakban Önkormányzat – (képviseletében: Molnár Oszkár polgármester)
másrészről a Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola (3780
Edelény, Borsodi út 36/b.) – a továbbiakban Intézmény – (képviseletében: Barta
József 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 helyi
közszolgáltatások körében különösen: az óvodáról, az alapfokú nevelésről,
oktatásról valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás.
2. Az Intézmény feladata – többek között – az általános iskolai oktatás és nevelés,
sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,
oktatása, középfokú oktatás és nevelés 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,
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.
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−
−
−

−

−
−
−

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 db
példányát, a megkötését követő 3 munkanapon belül az Önkormányzat
Szociális és Igazgatási Osztály, Okmányiroda 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.
A rövid, és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatással összefüggő, a
foglalkoztatókat terhelő (5-10 %-os) önerőt vállalja.

A Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola 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
28.500,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
39.000,- 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.
A Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola 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
57.000,- Ft
b.) legalább középfokú képesítést igénylő munkakörök
78.000,- 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.
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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.
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 ………………………….. hó ………. nap

……………………………..
polgármester

P.H.

……………………………..
igazgató

P.H.

…………………………….
jegyző

6./ Napirendi pont tárgya:
Az ebédlő helyiség Miskolci Apostoli Exarchátus részére történő átadásának
jóváhagyásáról

Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 178./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Csabai Gyula képviselő arról szólt, ha megköttetik ez a megállapodás, és mivel az
ebédlő helyiségben voltak a városnak olyan rendezvényeik, amelyeket ott tartottak,
ezért a bizottsági ülésen azt tartották célszerűnek, hogy a december 14-én
megkötendő megállapodásba ezt vegyék be, azért, hogy ne kerüljön plusz költségbe.
Polgármester köszöni az észrevételt, amely szerinte is nagyon fontos.
A lakosságot arról szeretné tájékoztatni, hogy mivel a régi Szabó Lőrinc Általános
Iskola éttermét is átadják üzemeltetésre az egyháznak, ezért minden rendezvény
igényt ezentúl az iskola igazgatójához kell benyújtani. Egyetért a bizottságoknak azzal
az észrevételével, hogy városi közérdekű rendezvényekre ingyen kérik az éttermet
továbbra is. Az esküvők és egyéb rendezvények természetesen kikerülnek a
hatáskörükből, ezekben az új fenntartóval kell majd megállapodni.
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, majd
meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
177/2011.(VIII.31.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az ebédlő helyiség Miskolci Apostoli Exarchátus
részére történő átadásának jóváhagyásáról
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselőtestülete az Edelény, Borsodi út 36/b. (Hrsz: 1193/4)
szám alatt található ebédlő helyiség Miskolci Apostoli
Exarchátus részére 2011. augusztus 31. napjával
történő ingyenes használatba adását jóváhagyja.
2. Képviselő-testület elrendeli, hogy a Képviselő-testület
következő rendes ülésére készüljön előterjesztés
Edelény Város Önkormányzata és a Miskolci Apostoli
Exarchátus között létrejött Közoktatási Megállapodás
módosítására, melyben rögzítésre kerül az ebédlő
helyiség átadása.
Határidő: azonnal
Felelős
7./ Napirendi pont tárgya:
A 2011. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról szóló 224/2010. (XII.15.)
számú önkormányzati határozat módosításáról

Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 179./ sorszám alatt.)
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Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító indítványt tesz.
Javasolja, hogy a d./pont egészüljön ki azzal, hogy „az egyházi fenntartású nevelésioktatási intézményekben tanulók részére biztosított étkeztetés esetén 2011.
december 31-ig felhasznált nyersanyagnormára 40 %-os rezsit + ÁFÁ-t kell
elszámolni..” Tehát ezt a képviselő-testület csak 2011.december 31-ig szabja meg,
utána majd újratárgyalják az egyházzal a százalékos részét a rezsiköltségeknek. Már
most jelzi, hogy magasabb százalékot szeretne kérni az egyháztól.
A módosító javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – a módosítással együtt – 9 igen szavazattal
egyhangúlag elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
178/2011.(VIII.31.) SZÁMÚ H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A 2011. évi élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról
szóló 224/2010. (XII.15.) számú önkormányzati határozat
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi
élelmezési nyersanyagnorma megállapításáról szóló 224/2010. (XII.15.)
számú önkormányzati határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„3./
a.) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés
és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételénél a 2011. szeptember 1. napjától a nevelési-oktatási
intézményeknél alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormát (nettó
összegben) az alábbiak szerint állapítja meg:
Megnevezés
Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
Bölcsőde

42

13

147

42

244

Óvoda

-

53

147

44

244

Általános
Iskola

-

73

201

61

335

Gimnázium

-

-

233

-

233

Alkalmazotti
és vendégétkezők

-

-

233

-

233
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b.) A Képviselő-testület az alkalmazottak és vendég-étkezők térítési díját,
a norma költség + rezsi költség (100% norma költség) + ÁFA állapítja
meg.
c.) A nevelési-oktatási intézmények egyedi rendezvényeire, vagy külső
szervek részére készített étkeztetés esetén a felhasznált
nyersanyagköltségre 150%-os rezsiköltséget kell elszámolni.
d.) Az egyházi fenntartású nevelési-oktatási intézményekben tanulók
részére biztosított étkeztetés esetén 2011. december 31-ig felhasznált
nyersanyagnormára 40%-os rezsit + ÁFÁ-t kell elszámolni, az
alkalmazottak és vendég-étkezők térítési díját a b.) pontban foglaltak
szerint kell megállapítani.
A számlázást, illetve a fizetés határidejét, módját a szolgáltató Borsodi
Általános Iskola és az étkezést igénybe vevő egyházi intézmények
külön szerződésben szabályozzák.”
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: intézményvezetők

8./ Napirendi pont tárgya:
Illegális hulladéklerakók felszámolására fedezet biztosításáról

Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 180./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Vattay Béla alpolgármester a körzeti képviselőhöz szólva megkérdezte, hogy annak
ellenére, hogy évtizedek óta szervezett szemétszállítás van, hogyan alakulhatott ki
illegális szemétlerakó az egresi városrészen, amit az önkormányzatnak kell újra
„helyre tenni.”
Magyar Árpádné képviselő elmondja, hogy emiatt ő is fel van háborodva, mert
többször szólt az ott lakóknak, hogy ne hordják oda a szemetet. Azt a választ kapja
tőlük, hogy ők nem hordják oda. Hulladéktároló edénnyel mindenki rendelkezik öt
család kivételével. Szerinte megérne egy próbát, ha nemcsak hétfőn, hanem szerdai
napon is volna erről a részről szemétszállítás, mert a kuka hamar megtelik. Volt már,
amikor kétszer is eltakarításra került a felhalmozott szemét, de sajnos ez csak egy
hónapig tartott és ismét elkezdett gyűlni a szeméthalom. Arra gondolt, hogy lehetne
egy szemétlerakást tiltó táblát is kirakni. Úgy gondolja, hogy ezek egy próbát
megérnének. Szólt arról is, hogy a volt egresi iskola alatti részre is nagy mennyiségű
szemetet hordtak ki, amit szintén fel kellene számolni. Azt javasolja, hogy kérjék meg
az ÉHG Zrt-t, hogy szerdai napokon is vigyék el az egresről a szemetet.
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Polgármester nem gondolja, hogy az ÉHG Zrt. hajlandó lesz, hogy kétszer ürítsen
egy héten az Egresen, hiszen az egész országban hetente csak egyszer történik
ürítés. Ennek is megvan az ütemterve, hogy mikor melyik utcákból szállítják el.
Virág Tamás képviselő véleménye szerint Edelény város életében nagyon fontos
kérdés a hulladékgazdálkodás kérdése, annak betartása. Három kérdést szeretne
megfogalmazni polgármester úr felé. Az egyik kérdése az lenne, hogy miért nem
került átadásra a hulladékudvar, amit már több alkalommal feszegettek. Megkérdezi,
hogy ezzel kapcsolatban történt-e felszólítás és történtek-e arra utaló intézkedések,
hogy tényleg megvalósuljon és átadásra kerüljön. Másik kérdése, hogy hol található a
018/1-es, a 678/92-es, valamint a 032 hrsz-ú helyszínek. Az ÉHG Zrt. a felszámolás
költségére adott egy 3 millió forint + ÁFA áras összeget. Megkérdezi, hogy történt-e
konkrét felmérés „tizedszázalékosan” meghatározva, hogy mennyi ez a hulladék, és
az elszállítására történtek-e árajánlat adások. Véleménye szerint e kérdések
megválaszolása nélkül nehéz dönteni, hogy ez a 3 millió forint sok, vagy kevés.
Polgármester – mivel Vattay Béla alpolgármester urat bízta meg azzal, hogy a
szolgáltató cégekkel, többek között az ÉHG Zrt-vel is tartsa a kapcsolatot, illetve
ezekben az ügyekben járjon el, ezért ő sokkal jobban képbe van, bár folyamatosan
tájékoztatja ezekről a dolgokról, de azt gondolja, hogy ő kompetens a válaszadásra.
Vattay Béla alpolgármester arra a kérdésre, hogy hol találhatóak a felsorolt helyrajzi
számok szerinti területek, válasza, hogy valamennyi a volt tsz. területe.
A hulladékudvarral kapcsolatban elmondja, hogy az átadással valóban sokat csúsztak.
A társulási tanács ülésén rendszeres részt vesz és ismert, hogy ez a beruházás az
ISPA programon belül valósul meg. Ez egy 3 milliárd forintos beruházás volt, melynek
keretében megépült a sajókazai hulladéklerakó és ebből épülnek meg a társult
önkormányzatoknál a hulladékudvarok. A hulladékudvar átadásának csúszása
részben az ő hibájuk, részben a bekövetkezett változások, a kivitelező
„megfellebbezése”. Nem akarja a céget menteni, de határozottan ki meri jelenteni,
hogy a hulladékudvar szeptember 30-ig elkészül, tehát akkorra, amikor utoljára
ígérték. Ezt ő is határozottan ki meri jelenteni, mert személyesen is megnézte, a
létesítmény műszaki készültsége 90 %-os, a terület körbe van kerítve, le van
betonozva, a villany, szennyvíz kiépítésre került, a portaszolgálat helyisége szintén
készen van. A napokban fog megtörténni a konténereknek az elhelyezése. Bízik
benne, hogy a hónap közepén át fogják tudni adni. Az illegális hulladéklerakók
felszámolásával kapcsolatban, melyek a jelzett helyrajzi számokat érinti, elmondja,
hogy a Borsodi Közszolgáltató Kft. 4 millió forintért szállítaná el, tudomása szerint ők
megmérték a területeket. Ezt követően vette fel a kapcsolatot az ÉHG Zrt.
vezérigazgatójával, aki a helyszínt is megnézte, majd azt kérte tőle, hogy ha egy mód
és lehetőség van rá, segítsen be önköltséges áron az elszállításba. A cég végzett
számításokat és ezt követően jeleztek vissza, hogy önköltséges áron 3 millió + ÁFA
lenne. Erről polgármester urat is tájékoztatta. Megjegyezte, hogy amióta
alpolgármesterré megválasztották, a cégtől folyamatosan kér segítséget, amit mindig
meg is kapott.
A hulladékudvarra visszatérve elmondta még, hogy a telepet éjjel-nappal őrizni fogják,
a cég 4 főt fog alkalmazni, azt kérték, hogy az alkalmazottak edelényiek legyenek.
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Polgármester az elmondottakat annyival kívánta kiegészíteni, hogy az a
hulladékmennyiség, ami ott felhalmozódott, vagyis ahol megépül a hulladékudvar, ott
gyakorlatilag az árvíz által keletkezett hulladék odaszállításából adódik, a rengeteg
lom, kacat, ami tönkrement a családoknak. Azt is el kell mondani, hogy az
önkormányzat Kft-je is odahordta az árvíz után összegyűjtött hulladékot. Neki sem
posztja az, hogy az ÉHG Zrt. védőügyvédje legyen, viszont azt el kell mondani a
hulladékudvar csúszásával kapcsolatban, hogy az alapvető problémát az okozta, hogy
annak idején a tenderkiírást, amelyet az összes hulladékudvar kiépítésére az ÉHG Zrt.
kiírt, azt egy portugál cég nyerte meg. Ez a portugál cég a tender után rövid idővel
kivonult Magyarországról, ezért új kiírást kellett lebonyolítani a hulladékudvarok
kivitelezőjének kiválasztására. Tehát alapvetően ezért csúszott.
Ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke
elmondja, hogy az együttes bizottsági ülésen ez a napirend volt az, amin vita volt és
azt fogalmazták meg, hogy ez így nem mehet tovább. Amikor erre a véleményre
jutottak, elmondták azt, hogy az ÉHG Zrt. minden segítő szándéka ellenére sem
mehet így tovább, és az sem működhet továbbá, hogy az önkormányzat folyamatosan
pénzeket fordítson ezeknek az illegális hulladéklerakóknak a felszámolására. Meg kell
találni a megoldást arra, hogy hogyan, és ha egyszer felszámolják ezeket a
szeméttelepeket, akkor hogyan tudják azt az állapotot megtartani. Ami igazán kicsapta
a biztosítékot, az a Cseres úton lévő illegális hulladéklerakó, amely már nem először
és nem másodszor kerülne felszámolásra, amit a múltkor egy bejárás során a terület
képviselőjével és önkormányzati képviselőkkel szintén megnézték és azt mondták, azt
kérték az ottani lakosoktól, hogy találjanak megoldást erre a történetre. Nagyon úgy
néz ki, hogy eddig nem sikerült megoldást találni, viszont nem híve annak – és
nehezen szavazta meg a 3 millió forint + ÁFÁ-s összeget, - hogy folyamatosan az
önkormányzat takarítsa el azoknak az embereknek a szemetét, akik egyébként
hulladéktároló edénnyel rendelkeznek és nem hajlandók, hogy szemétszállítási napon
kitegyék a házuk elé. Vázoltak javaslatokat arra vonatkozóan, hogy mi következhet
ezután. Mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ha valaki hulladéktároló edénnyel
rendelkezik, akkor az önkormányzat nem fogja helyette elszállítani azt a szemetet,
amit önkényesen kiönt az utcára, vagy az útszélére. Meg kell találni a megoldást,
lehet, hogy ez fájdalmas lesz azoknak, akik ott laknak, de ez így nem mehet tovább.
Virág Tamás képviselő elmondja, hogy ő annak örült mindig, amikor olyan
indítvánnyal állnak elő, amely a város köztisztaságáról szól. Itt most nekik a városkép
szempontjából nagyon fontos, hogy megszűnjenek az illegális hulladéklerakók. Azt
azonban szeretné felvetni, hogy ott, ahol az illegális szemétlerakó kialakult, ott nagy
felelőssége van mindnyájuknak abban, hogy a mai napig nem valósították meg a
hulladékudvart. Be lett harangozva, hogy ott lesz, az emberek elkezdték odahordani a
szemetet, elkezdte egy, majd mások is hordták oda, mert azt hitték, hogy szabad.
Mindenképpen számol az önkormányzat azon törekvésével, hogy azt megszüntesse,
de szeretné felvetni az ÉHG-nak a felelősségét is. Nem tudja elfogadni Vattay Béla
alpolgármester úrnak a válaszadását, mert az ÉHG egy profitorientált cég. A profitorientált cégek 3-4 millió forintot saját terhükre nem ajánlanak fel, jótékony célra
megteheti másként.
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Úgy érzi, hogy ebben az ő felelősségük is benne van és, ha alpolgármester úr van
megbízva, hogy képviselje az önkormányzatot, akkor az a kérése, hogy jobban
képviselje a város érdekét az ÉHG-nál, hogy ezekre a dolgokra jobban figyeljen oda.
Neki kétségei vannak az ÉHG árképzésével, annak idején az előterjesztésükben a
magasabb szolgáltatási díj sem volt kellően megindokolva. Jelen esetben nem konkrét
az árajánlat, nagyon lazának tartja, mert úgy van, hogy kb. 3 vagy 4 millió forint. Úgy
gondolja, hogy minden mérhető és minden összehasonlítható, ha valamit mérnek
mennyiségben, köbméterben, űrmértékben és annak van egy ára, és ha egy másikkal
össze tudják hasonlítani, akkor tudnak dönteni, hogy melyik olcsóbb, melyik drágább,
vagy adnak-e kedvezményt. Egyetért azzal, hogy az illegális hulladéklerakókat
szüntessék meg, tudja azt, hogy ingyen nem történhet meg és erre pénzt kell az
önkormányzatnak fordítania, de úgy véli jobban meg kell indokolni és nem lehet ilyen
lazán elfogadni a 3 vagy 4 millió forintot. A 3 millió forinttal nincs gondja, de azzal igen,
hogy a mögött mi van. Úgy tudná elfogadni ezt a javaslatot, ha lenne mellette egy
megfelelő árajánlat.
Polgármester jelzi, hogy rendkívüli ülésen képviselő is nyújthat be módosító
indítványt. Lehet módosító javaslatot tenni például, hogy az önkormányzat Kft-je
szállítsa el árajánlata szerint, amely 4 millió forint.
Vattay Béla alpolgármester Virág Tamás képviselő úrhoz szólva elmondja, hogy a
hulladékudvar megépítése nem önkormányzati beruházás, ez az egyik, a másik, hogy
a társult önkormányzatok a társulási ülésen folyamatosan kérték, hogy ha mód és
lehetőség van rá, minél hamarabb építsék meg. Ebben teljesen objektív helyzet állt
elő, és tudja képviselő úr is, hogy ha valamit pályáztatnak ilyen összegben és
mennyiségben, az nem két nap. Abban bízik, hogy a hulladékudvar átadásával nem
lesz ilyen jellegű probléma, mint amiről ma tárgyalnak, és nem lesz körülötte szemét,
mint ami most van. Polgármester úr is elmondta, hogy az ott lévő szemét, mind az
árvíz után lett odahordva. Az önkormányzat Kft-je lemérte, „beköbözte” a szemétmennyiséget, nem magától találta ki, ezután adott árat, amelyre azt mondta, hogy
ennyi pénz a világon sincs. Megkérte az ÉHG vezérigazgatóját is, hogy önköltségi
áron próbáljon meg egy árat letenni. Ezt tette meg, ez szerepel az előterjesztésben.
El kívánta mondani a város nyilvánossága előtt, hogy azokat a konténereket,
amelyeket felszámoltak Finkén, a Móra Ferenc úton, és amikor hulladékgyűjtési akció
volt, és a temetőkhöz kellett konténereket kérni, akkor ezt az ÉHG mindig ingyen és
bérmentve biztosította. Úgy érzi, hogy ő mindig megpróbálta maximálisan
érvényesíteni az önkormányzat érdekét, és sajnálja, hogy képviselő úr nem így látja.
Azt kéri, segítsen képviselő úr is, hátha előbbre tudják vinni ezt az ügyet. Megjegyezte
még, hogy a Móra Ferenc útról is ötször szállították el a szemetet konténerrel,
amelynek egyszeri fordulója is 25 ezer forint. Úgy gondolja, hogy ő mindent megtett,
amit csak tudott a város érdekében.
Polgármester megkérdezi alpolgármestert, hogy véleménye szerint kb. mekkora az a
terület m2-ben, amit ez a hulladék eltakar.
Vattay Béla alpolgármester válasza, hogy m2-ben nem nézte, de m3-ében látta, hogy
1500 m3-t tüntetett fel a Borsodi Közszolgáltató Kft. ügyvezetője. Ebből úgy gondolja,
ki lehet számolni.
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Polgármester a határozati javaslaton kívül alpolgármester urat meg fogja kérni arra,
hogy menjenek ki az önkormányzattól és mérjék, hogy mennyit fordul az 5 m3-es
konténer, de akkor az ÉHG Zrt-vel úgy kell megegyezni, hogy csak hárommillió forintig
számláznak, mert biztos abban, hogy sokkal több, mint 500 m3 szemét van a
hulladékudvar környékén. Sajnálja erre a feladatra a 3 millió forintot, de az a
hulladéklerakó telep, ami ott létesült nem szokványos, az az árvíz nyomán alakult ki
sajnos, s ezzel nem tudnak mit kezdeni, akkor sem tudtak ezzel mit kezdeni, de
teljesen más kérdés, hogy a Cseres úton lévő szeméttelep felszámolásával mit
kezdjenek. Nyílván volnának megoldások, csak fel lennének jelentve ezek miatt.
Vattay Béla alpolgármester tájékoztatásként elmondja, hogy helyben a Kft. 1 m3
építési törmeléket 4.000,- Ft-ért visz el, amelyben nincs benne az elhelyezése és a
szállítása.
Magyar Árpádné képviselő szerint lehet, hogy megszűnne a Cseres úton a szemétlerakás, ha konténert visszahelyeznék, mert a szemeteskuka egy-két nap alatt
megtelik.
Polgármester szerint nem az a probléma, hanem az, hogy hétfőn reggel jár a
szemétszállító gépkocsi.
Magyar Árpádné képviselő megjegyzi, hogy a szeméttároló edények hétfőn reggel 7
órára ki vannak rakva a lakások elé.
Virág Tamás képviselő az előzőekben véleményét elmondta, azt, hogy minden
mérhető és összehasonlítható legyen, és azt, hogy az önkormányzatnak vannak
eszközei és nem megpróbálni kell, hanem érvényesíteni kell az ÉHG Zrt-nél is az
önkormányzat érdekeit. Nem bizalmatlan, de az árajánlatban csak kellene valami,
hogy mérhető legyen, hogy mit mennyiért, és ha azt mondják pl. hogy 12 m3, akkor
azt elfogadja. Tehát nem a bizalmatlanság beszél belőle, csak az árajánlatnál ezt túl
lazának tartja, mert csak az van, hogy 3 millió forint és nincs mögötte mennyiség.
Nem ide tartozik, de fel kívánta vetni a Kft. mögötti területen elhelyezett, árvíztől ott
maradt homokzsákok eltakarítását. Ebben is kér valamilyen álláspontot kialakítani,
mert szerinte nagyon rontja az összképet a sportpálya és az iskola mellett. Szerinte
ezzel is kellene valamit csinálni.
Polgármester a gimnázium és sport pálya mögötti homokzsákokkal kapcsolatban
elmondja, hogy szeptember 1-jétől tudnak felvenni 135 fő közfoglalkoztatottat, eddig
elég szűkében voltak a közfoglalkoztatott dolgozóknak, és ez is 4 órás foglalkoztatás
lesz. Az, hogy ezzel mit fognak érni, nem tudja, de ott egyértelműen és kizárólag a
zsákok eltakarításáról van szó, a homokot ott fogják hagyni, mert szerinte ott van a
legjobb helyen. Egyébként képviselő úr okfejtését nagyon jól érti. Az előterjesztés
határozati javaslatához egy módosítást javasol és a kérdés az, hogy ha ez a
megoldás lényegesen többe fog kerülni, mint a most itt szereplő 3 millió forint, akkor ki
fogja kifizetni a különbözetet. A javaslat az lehet, és lényegtelen, hogy Kft, vagy ÉHG
Zrt., de az biztos, hogy Kft. két kis teherautóval képtelen lesz elszállítani azt a
szemétmennyiséget, ami ott van, mert minimum az 5 m3-es konténerekre van
szükség, amivel rendelkezik az ÉHG. Zrt., de biztosan rendelkeznek más cégek is,
viszont ezt nem tudja.
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Az 5 m3-es konténerrel lehet a szemét mennyiségét mérni, és ahány fordulót elvisz,
annyit fizessenek ki.

Baricska Jánosné képviselő véleménye szerint az előterjesztésben is becsült érték
van, az, hogy előreláthatólag 3 millió forintra lesz szükség. Tehát ő nem érti, hogy van
egy egyezség az ÉHG Zrt-vel önköltséges árra vonatkozóan, és a határozati
javaslatban már konkrétum van. Neki ellentmondásos az előterjesztés és a határozati
javaslat. Egyetért Virág Tamás képviselő úrral, hogy olyan árajánlat legyen, amelyből
kiderült, hogy az ÉHG Zrt. árajánlatában az önköltséges ár 3 millió forint.
Polgármester elmondja, hogy az előterjesztés nem arról szól, hogy 3 millió forintot
fognak kifizetni. Ha ez a döntés megszületik és a fedezet biztosítva van,
természetesen megkérik a konkrét árajánlatot, hogy mennyiért fogják elszállítani.
Virág Tamás képviselő véleménye szerint, nemcsak egy 5 m3-es konténerben
kellene gondolkodni, hanem egy 25 tonnás teherautóban, mert így olcsóbb lenne.
Vannak homok és kőszállító kamionok, melyekre többet lehet terhelni, ezzel
olcsóbban lehetne elszállíttatni, mint az 5 m3-es gépjárművel. Javasolja, hogy ennek
lehetőségét a műszaki osztály vizsgálja meg és kérjenek be árajánlatot.
Polgármester azért, hogy félreértés ne essék, újra elmondja, hogy nem védőügyvédje
az ÉHG-nak, és érti, amit Virág Tamás képviselő úr javasol, de ebben az esetben az
állna elő, hogy ki kellene fizetni a szállítási költséget X fuvarozónak, amiért elviszi
innét, természetesen jelentkezik pluszként a felrakási költség és még az ÉHG
sajókazai telepén ki kellene fizetni az elhelyezési díjat. Hogy melyik lenne az olcsóbb,
nyílván nem tudja megmondani, nem tudja, hogy mennyi az elhelyezési díj
tonnánként. A képviselő-testület, ha úgy dönt el is napolhatja ezt a napirendi pontot,
és bekérnek 6-8 árajánlatot, de ennél van egy 60 napos határidő, ezért megkérdezi,
hogy ez mikor telik le?
Amíg ennek utánanéznek polgármester 2 perc technikai szünetet rendel el.
Szünet után Vattay Béla alpolgármester arról szólt, hogy jelentős megtakarítást
lehetne elérni, hogyha közcélú dolgozókkal oldanák meg a szemét felpakolását. Erre
kell megkérni a Kft., segítsenek be.
Virág Tamás képviselő véleménye szerint a sajókazai telepre ezt a szemetet be kell,
hogy fogadják. Ez az egyik. A másik, hogy meg kell keresni edelényi szállítmányozó
cégeket, hogy mennyiért visznek el X km-re X tonnát. Számoljanak, hasonlítsák össze
az ajánlatokat, és akkor örülni fognak, hogy 3 millió forintból megoldották, mert úgy
gondolja, hogy így lehet nyugodt a lelkiismeretük.
Polgármester elmondja, hogy nekik így is nyugodt a lelkiismeretük. Tudják, hogy ez
az ár, ami itt szerepel, kb. a fele a tényleges piaci árnak, de kérni fognak 10 db
árajánlatot fuvarozó vállalatoktól, és nézzék meg, hogy „mennyi lesz az az annyi”.
Ezek után a napirend felett a vitát lezárja. Javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le
napirendről, majd kéri Virág Tamás urat, hogy adjon javaslatot, hogy kiktől kérjenek be
árajánlatot. A holnapi napon megkérik az árajánlatokat úgy, hogy szeptember 5-re,
hétfőre beérkezzenek és kedden, vagy szerdán tartanak ebben a témában rendkívüli
ülést.
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Ezt követően szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint ezt az előterjesztést a
testület vegye le napirendről.
Képviselő-testület a javaslatot – határozathozatal nélkül - 8 igen, 1 nem szavazattal
elfogadta.

Csabai Gyula képviselő az ülésről távozott, így a jelenlévő képviselők létszáma 8 fő.)
9./ Napirendi pont tárgya:
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjakról

alapellátások

formáiról,

Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 182./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta,
majd megalkotta következő rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2011. (VIII.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról,
igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1)-(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2011. (III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1 és 1.1.9. 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. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1.§ A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátások formái:
a) gyermekjóléti szolgálat,
b) gyermekek napközbeni ellátása:
ba) bölcsődében,
bb) óvodában,
bc) iskolai napközis foglalkozáson.
2.§ (1) A bölcsődei, és óvodai ellátása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti
nyomtatványon kell előterjeszteni.
(2) Az ellátást nyújtó intézmény vezetői kötelesek a kérelem beadásához írásban
tájékoztatni a kérelmezőt, hogy
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

mely időponttól és hol veheti igénybe az ellátást,
az ellátás tartalmáról és feltételeiről,
az ellátásért milyen mértékű térítési díjat kell fizetni,
az intézmény által vezetett, kérelmezőre vonatkozó nyilvántartásokról,
az intézkedések elleni jogorvoslati lehetőségekről,
az intézmény házirendjéről,
a kérelmezőt megillető normatív kedvezményekről, valamint a
jogszabály által előírt egyéb információkról.

(3) A kérelmező köteles:
a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tudomásulvételéről
nyilatkozni,
b) az intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,
c) a jogosultsági feltételekben, illetve a nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változásokról a változást követő 15 napon belül nyilatkozni.
(4) Az ellátás megszüntetése esetén az intézményvezető írásban értesíti az ellátott
törvényes képviselőjét az
a)
b)
c)
d)
3.§

ellátás megszüntetéséről,
annak okáról,
időpontjáról, és a
jogorvoslati lehetőségről.

Az önkormányzati fenntartásban működő intézményekben alkalmazandó
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 2. melléklet tartalmazza.

4.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
5.§. Hatályát veszti
a)a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.)
önkormányzati rendelet,
b)a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/1999.(I.24.) önkormányzati
rendelet,
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c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 28/1999.(XII.16.) önkormányzati
rendelet,
d)a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2001.(II.26.) önkormányzati
rendelet,
e)a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2002.(II.26.) önkormányzati
rendelet,
f) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2005.(IV.05.) önkormányzati
rendelet,
g)a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 38/2005.(IX.16.) önkormányzati
rendelet, és
h)a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/1998.(III.26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 41/2008.(XII.11.) önkormányzati
rendelet.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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1. melléklet a 26/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelethez
Bölcsődei/ óvodai jelentkezési lap
Gyermek neve: ………………………………………………………………………………………….
Születési neve: ….………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: .…………………………………………………………………………………..
Lakóhelye:………………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye:
………………………………………………………………………………………
Állampolgársága: …………………………

TAJ szám …………………………………………....

Nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodás jogcíme:
……………………………………………
Tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma:
……………………………………………………
Anyakönyvi kivonat száma: ………………………
………………………….

Lakcímkártya száma:

Apja (gondviselője) neve: …….…………………………………………………………………………
Születési neve: ….……………………………………………………………………………………….
Lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………..
Telefonos
elérhetősége:….………………………………………………………………………………
Anyja neve: …….……………………………………………………………………………………….
Születési neve: ….……………………………………………………………………………………….
Lakóhelye: ……….………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………..
Telefonos elérhetősége:
.….……………………………………………………………………………..
A gyermek testvéreinek száma*:
……………………………………………………………………………
Részesül-e a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben?*
igen - nem
A gyermek fejlődésével kapcsolatos információk (pl.: szakvélemény, stb.)*:
………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
A gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információk (pl.: diabetes, ételallergiák, krónikus
betegségek)*:
…………………………………………………..…………………………..………………..
Gyógyszer érzékenysége, gyógyszer allergiája:
…………………………………………………………..………………………………………………
A gyermek eddigi elhelyezése:
otthon
bölcsődében
más óvodában
Intézmény megnevezése: …………………………………………………………………………..
Milyen ellátást kér?
egész naposat
fél naposat
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A gyermek felvételét mikortól kérik?
……………………………………………………………………
A gyermek lakcíme alapján melyik a körzeti
óvoda/bölcsőde…………………………………………..
Edelény, …………………………
……………………………...
szülő (gondviselő) aláírása
Alulírott
hozzájárulok,
hogy
gyermekemet
a
..................................…………....................................... bölcsődébe/óvodába irányítsák.
Edelény, ………………………….

……………………………...
szülő (gondviselő) aláírása

*Személyes adat, a szülő előzetes hozzájárulásával kérhető.

2. melléklet a 26/2011.(IX.01.) önkormányzati rendelethez

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai (Áfa nélkül)
Sorszám
1.
2.

A

B

C

D

E

F

Intézmény
Reggeli
Tízórai
Ebéd
Uzsonna Összesen
típusa
(Ft/fő/nap) (Ft/fő/nap) (Ft/fő/nap) (Ft/fő/nap) (Ft/fő/nap)
Bölcsőde
42
13
147
42
244

3.

Óvoda

-

53

147

44

244

4.

Általános
Iskola

-

73

201

61

335

„
Polgármester – mivel több tárgy, hozzászólás nem volt - megköszöni a megjelenést,
s az ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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