ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. június 25. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén
(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendes nyílt ülésének

a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
2./ Edelényi Kistérség
jóváhagyásáról

Többcélú

Társulás

módosított

„Társulási

Megállapodás”

3./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
4./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás
módosításáról
5./ Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási
szerződés megkötéséről
6./ Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásával kapcsolatos elszámolás kiegészítéséről
7./ Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartói
Társulás módosított Társulási Megállapodás elfogadásáról
8./ Ivóvíz szolgáltatási feladatok közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és a
víziközművek üzemeltetési ajánlatáról hozott 35/2013.(IV.30.), valamint a
36/2013.(IV.30.)határozatok módosításáról
9./ Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról
10./ Megállapodás üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
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Zárt ülés:
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
2./ Urszin Bertalanné abodi lakos átmeneti segély megállapítása iránti kérelméről
3./ Bartus Gábor abodi lakos átmeneti segély megállapítása iránti kérelméről

Abod, 2013. június 25.

Vártás József jegyző távollétében:

Méhész Katalin
aljegyző
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J EG Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltségén (3753 Abod,
Magyar út 42.) megtartott rendes nyílt üléséről.
Jelen vannak: Restyánszki Gábor polgármester, Zsemkó János alpolgármester, Bartus Gábor,
Berkesi László és Fekete Józsefné képviselők
Tanácskozási joggal jelen vannak: Méhész Katalin aljegyző
Almási Lászlóné igazgatási előadó
Restyánszki Gábor polgármester köszönti a rendes nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd
megállapítja, hogy a képviselő-testület rendkívüli ülése határozatképes, mivel az 5 fős
testületből 5 fő jelen van. Ismerteti a rendes ülés napirendi pontjait.
Polgármester megkérdezi, hogy a képviselő-testület tagjai részéről a rendes ülés napirendi
pontjaival kapcsolatba van-e észrevétel, javaslat, indítvány?
A képviselő-testület tagjai részéről a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel, javaslat,
indítvány nem volt.
Polgármester javasolja a rendes ülés napirendi pontjainak elfogadását a meghívóban
foglaltak szerint.
Képviselő-testület a javaslatot a rendes ülés napirendi pontjaira 5 igen, 0 nem szavazattal, 0
tartózkodás mellett – valamennyi képviselő döntésben való részvételével az alábbiak szerint
elfogadta:
1./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
2./ Edelényi Kistérség
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Többcélú

Társulás

módosított

„Társulási

Megállapodás”

3./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
4./ Edelényi Közös Önkormányzati
megállapodás módosításáról
Előadó: polgármester

Hivatal

létrehozásáról

és

fenntartásáról

szóló

5./ Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási
szerződés megkötéséről
Előadó: polgármester
6./ Közös Önkormányzati
kiegészítéséről
Előadó: polgármester

Hivatal

személyi

juttatásával

kapcsolatos

elszámolás
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7./ Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartói
Társulás módosított Társulási Megállapodás elfogadásáról
Előadó: polgármester
8./ Ivóvíz szolgáltatási feladatok közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és a
víziközművek üzemeltetési ajánlatáról hozott 35/2013.(IV.30.), valamint a
36/2013.(IV.30.)határozatok módosításáról
Előadó: polgármester
9./ Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
10./ Megállapodás üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
2./ Urszin Bertalanné abodi lakos átmeneti segély megállapítása iránti kérelméről
Előadó: polgármester
3./ Bartus Gábor abodi lakos átmeneti segély megállapítása iránti kérelméről
Előadó: polgármester
Elfogadott és tárgyalt napirendek:
1./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
45/2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának
Abod
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok
végrehajtásának állásáról szóló jelentést és az alábbi döntést
hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt
ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása módosított „Társulási Megállapodás” jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett valamennyi képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási
Megállapodás” jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási
Megállapodás” jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Kistérség Többcélú Társulása a módosított „Társulási Megállapodás”-t a
határozat melléklete szerint j ó v á h a g y j a .
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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Melléklet a 46/2013.(VI.25.) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 2004.05.26-tól működő
önkormányzati társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint fogadják el:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
1.1. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. § rendelkezéseinek
értelmében az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző
államigazgatási feladat-és hatáskörének hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében jön
létre.
1.2. Társulás neve: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása(továbbiakban: Társulás)
1.3. A Társulás székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
1.4. A Társulás telephelye: 3780 Edelény, Bányász út 2.
1.5. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
1.6. A társulás tagjai, lakosságszáma: 1. melléklet szerint.
1.7. A Társulás időtartama: a Társulás határozatlan időre jön létre.
1.8. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési szervek
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a pénzügyi-, számviteli-,
gazdálkodási-, döntés előkészítési-, végrehajtás szervezési feladatait az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el.
2. A TÁRSULÁS CÉLJAI
2.1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési
rendszere szervezeti keretének biztosítása.
2.2.Térségi közszolgáltatások biztosítása, szervezése, összehangolása, fejlesztése, az egyes
települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó önkormányzati feladathatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös, illetve térségi feladatellátás
rendszerének kialakítása, szervezése, összehangolása, működtetése, fejlesztése.
2.3.A térség intézményrendszerének
fejlesztése.

integrálása,

feladatellátásának

összehangolása,

2.4.A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, a kistérség
területének összehangolt fejlesztése.
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3. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
3.1. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások:
3.1.1. A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c)
pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körében gondoskodik hétközi illetve
hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolásáról, közös működtetéséről Szendrő
város és Edelény városközpontokkal a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe
vételével, jelen megállapodásban részletezett szabályok szerint.
3.1.1.1. Az orvosi ügyelet feladat-ellátásra társuló települések jegyzékét, Szendrő és Edelény
városközpontú ügyeletek illetékességi területe szerinti bontásban a megállapodás 2.
melléklete tartalmazza.
3.1.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a
feladatellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás igénylésére az egészségügyi szolgáltató
közvetlenül jogosult.
3.1.1.3. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a 3.1.1.2. pont szerinti OEP támogatáson
felüli díjat az 5.6. pont szerint kötelesek megfizetni a Társulás részre. A Társulás a
díjat az egészségügyi szolgáltató részére jelen megállapodásban foglaltak, és a
szolgáltatóval kötött megállapodás szerint utalja át a szolgáltató részére.
3.1.1.4. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg, az 5.
pontban rögzítettek szerint kell eljárni.
3.1.2. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése.
3.1.3. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.
3.1.4. A védőnői szolgálatok,
összehangolása.

iskola

egészségügyi

feladatellátás

működésének

3.1.5. Kistérségi szűrővizsgálatok szervezése.
3.2. A területfejlesztési feladatok körében:
3.2.1. vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;
3.2.2.kidolgozza és elfogadja a Társulás területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását;
3.2.3. koordinálja a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben érdekelt –
szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel;
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3.2.4. folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a térségben működő
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a bevonható
helyi források feltárása érdekében;
3.2.5. forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, adatokat,
információkat szolgáltat a területi információs rendszernek,
3.2.6. pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.
3.3. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése
3.4. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (2)bekezdése b) pontja keretében;
ifjúsági feladatok térségi szintű koordinálása,szervezése, ezen belül különösen:)
3.4.1. figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek tevékenységét;
3.4.2 elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és
informálisszervezetek koordinációját;
3.4.3 elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést, és
3.4.4. ifjúsági programokat szervez.
3.5.

Települési és térségi esélyegyenlőségi tervek elkészítése, esélyegyenlőségi
programmegvalósítása, esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése.

3.6. Bűnmegelőzési együttműködés
3.7. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül különösen:
3.7.1. közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában
3.7.2. közreműködik a térség és a mikrotérségek turizmusfejlesztési koncepciójának
kidolgozásában,
3.7.3.

közreműködik
a
térség
kidolgozásában,megvalósításában,

turizmust

megtartó,

elősegítő

programok

3.7.4.Térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös megjelentetése.
3.8. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás erősítése,
kulturális örökség őrzése
3.8.1. Amatőr alkotó művészeti tevékenységek, közösségek menedzselése.
3.8.2. Gyermek és ifjúsági alkotótábor, művésztelep működtetése.
3.8.3. Térségi információs rendszer működtetése.
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3.8.4. Térségi kulturális kapcsolatok szervezése, gondozása.
3.8.5. Művészeti bemutatók, amatőr alkotó művészek kiállításának szervezése.
3.9. Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés feladatainak összehangolása.
3.10. Térségi foglalkoztatás-politikai célok összehangolása
3.11. Sport feladatok
3.11.1. Térségi szintű utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás.
3.11.2. Térségi sportversenyek szervezése, rendezése.
3.11.3. Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása.
3.11.4. Térségi versenyrendszer működtetéséhez segítségnyújtás.
3.11.5. Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati források gyűjtése.
3.12.Nemzetközi és térségi külföldi kapcsolatok terén:
3.12.1. Határon átnyúló kapcsolatok, határmenti együttműködések.
3.12.2. Külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése.
3.13. Településfejlesztési, településrendezési feladatok koordinálása
3.14. Nemzetiségi ügyek támogatása.
4. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
4.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
4.2. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. A Társulási Tanács
minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
4.3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely település polgármestere hívja össze.
Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve választja meg minősített
többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök személyére a Társulási
Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼ének szavazata szükséges.
4.4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az alelnök
személyére az elnök tesz javaslatot.
4.5. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja a
Társulást alkotó települések lakosságszámának felét.
4.6. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely település polgármestere
hívja össze. A tisztújító ülés működésére egyebekben az e fejezet 2-5. pontjait kell
alkalmazni.
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4.7. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A határozatokat az év elejétől kezdődően
növekvő sorszámmal kell ellátni.
4.8. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely
meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
4.9. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, amely eléri a
társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az általuk képviselt
települések lakosságszámának a felét.
Minősített többségű döntés szükséges:
4.9.1. a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához,
4.9.2. a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választáshoz,
4.9.3. a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez,
4.9.4. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
4.9.5. azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat meghatároz,
továbbá a
4.9.6. jogszabály által előírt esetekben.
4.10. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább négy ülést tart. Az ülést az
elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén a korelnök
hívja össze és vezeti.
4.11. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
4.11.1. a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a javaslat
kézhezvételétől számított 15 napon belül,
4.11.2.Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére, a
kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül,
4.11.3. a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15 napon belül.
4.12. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
4.13. A Társulási Tanács:
4.13.1 zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési
ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal
kapcsolatos eljárás esetén;
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4.13.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő
személyi ügy tárgyalásakor;
4.13.3 zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt
pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános
tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
4.14. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt:
4.14.1. elnökének, alelnökének megválasztásáról,
4.14.2. a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás
megszüntetéséről,
4.14.3. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
4.14.4. költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
4.14.5. költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről,
átszervezéséről, intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok
gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e tartalmazza,
4.14.6. közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más társulással
történő megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások megvalósításáról,
4.14.7. tagok költségviselése mértékéről.
4.15. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek, meghívottak nevét, a
javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az előterjesztéseket, az egyes napirendi
pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen
elhangzottak lényegét, a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a
döntéshozatalban résztvevők számát, a szavazás számszerű eredményét és a hozott
döntéseket, valamint a Mötv. által előírt elemeket.
4.16. A jegyzőkönyvet az elnök a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A
jegyzőkönyv egy eredeti példányát az elnök az ülést követő 15 napon belül megküldi a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.
4.17. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
4.18. A Társulási Tanács elnöke:
4.18.1. ellátja a Társulás képviseletét,
4.18.2. összehívja a Társulási Tanács ülését;
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4.18.3. vezeti a tanácskozást;
4.18.4. érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat előírásainak;
4.18.5. gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
4.18.6. ellátja a társulás képviseletét;
4.18.7. éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az előző évi
beszámolót és zárszámadást.
4.18.8. gyakorolja a Társulás valamennyi közbeszerzési eljárása esetén az ajánlatkérőt
megillető döntési jogosultságot, és kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.
Bizottság(ok)
4.19.A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására, szervezésére
bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács tagja, a térség területén
működő intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai szervezetek, valamint a lakosság
önszerveződő közösségeinek képviselője. A bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja.
4.20. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a Társulási Tanács
határozza meg.
4.21. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja:
4.21.1. a Társulási Tanács elnöke, alelnöke;
4.21.2. a Társulás alkalmazottja.
4.22. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú Pénzügyi
Bizottságot hoz létre.
4.23. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai közül kell
kiválasztani.
4.24. A bizottság(ok) működését és részletes feladatait társulás SZMSZ-e, valamint a
bizottság(ok) ügyrendje tartalmazza, amelyet a bizottság(ok) saját maguk állapítanak
meg.
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
4.25. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás
szervezése) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) útján látja el a
hivatalon belül önálló osztályként működő szervezeti egységgel.
4.26.Az önálló szervezeti egység elnevezése: Kistérségi Osztály.
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4.27. Az Osztály munkaszervezeti feladatait a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza.
4.28.A Kistérségi Osztály köztisztviselői felett a munkáltatói jogot Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője gyakorolja.
5. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA
5.1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves
költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan, költségvetési
határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli többletbevételek
költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét határozatban
szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a Hivatal útján
gondoskodik.
5.2. A Társulás nevében vállalható kötelezettséget és az utalványozás rendjét külön szabályzat
tartalmazza.
5.3. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2) bekezdésben
meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet csak a Kormány előzetes
hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat ellátásában érintett önkormányzatok
kezesség és garancia vállalása mellett, hitelt vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges
kötelezettségeinek teljesítésére.
5.4. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A Pénzügyi
Bizottság ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe, nyilvántartásaiba,
megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket. A Társulás és a Társulási Tanács, az Elnökség
tagjaitól, továbbá a Hivatal dolgozóitól felvilágosítást kérhet.
5.5. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi terve,
gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság véleményével
együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé.
5.6. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt települések
lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente, tárgyi félév május 31.
és október 31. napjáig számla alapján a Társulás számlájára kell befizetni. A Hétközi ill.
hétvégi orvosi ügyeleti rendszer finanszírozását lakosságszám arányosan havi bontásban előre
a hónap 10. napjáig a Társulás számlájára kell befizetni. A Társulás az orvosi ügyelet díját
havonta egy összegben utalja át az egészségügyi szolgáltató részére, a szolgáltatóval kötött
megállapodásban foglaltak szerint.
5.7. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács által
meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A lakosságszám tekintetében a
költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett
lakosságszám az irányadó. A települések lakosságszámát a Társulási megállapodás 1.
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melléklete tartalmazza, amelyet évente – tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti
állapotnak megfelelően – tárgyév március 31.napjáig aktualizálni szükséges.
5.8. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az esedékességtől
számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a hátralékos tagot.
5.9. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.
5.10. A tagönkormányzatok által vállalt orvosi ügyelet feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi
hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon alapuló beszedés
(inkasszó) alkalmazása.
5.11. Amennyiben valamely tagönkormányzat orvosi ügyelet feladatellátáshoz kapcsolódóan
vállalt pénzügyi hozzájárulása teljesítését illetően 15 napot elérő késedelembe esik, a Társulás
mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és köteles a követelést a határidő
eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen megállapodás elválaszthatatlan mellékletét
képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési
megbízás eredménytelensége esetén a Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.
5.12. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt tagönkormányzatnak áll
fenn tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a Társulás alelnöke jogosult.
5.13. Tagönkormányzatok vállalják, hogy az orvosi ügyelet feladatellátás díjfizetésére
vonatkozóan a fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás elválaszthatatlan 3.
mellékletében szereplő tartalommal számlavezető hitelintézetüknél megteszik és azt a
Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen valamennyi tagönkormányzat által aláírt - megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon
belül.
6. A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
6.1. A Társulás feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezhet.
6.2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
6.2.1. a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
6.2.2. a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései,
6.2.3. az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jogok stb.),
6.2.4. központi költségvetési támogatás,
6.2.5. pályázati úton elnyert támogatások.
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6.3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök, berendezési
tárgyak, gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok átengedésével is
hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. Az átengedés feltételeit a tag és a Társulás
közötti külön megállapodás tartalmazza.
6.4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett
vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a vagyon
szaporulata.
6.5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási Tanács
jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
6.6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra tekintet nélkül a
Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról előzetesen állást foglal a
Pénzügyi Bizottság. A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó
vagyon a társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja.
6.7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében tíz évig,
egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve – nem idegeníthető
el.
6.8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt, azonban
felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
7. CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
Csatlakozás
7.1. A Társuláshoz a települési önkormányzat csak naptári év első napjával jogosult
csatlakozni. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell benyújtani.
7.2. A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
7.3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt vevő
valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott
döntése szükséges.
7.4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli hozzájárulásról,
illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok) átvételéről a Társulási Tanács
dönt.
Kiválás
7.5. A társulásból kiválni a naptári év június 30. napjával és a naptári év utolsó napjával lehet.
7.6. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel kell
meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
15

Kizárás
7.7. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott határozatával a
naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e megállapodásban foglalt
kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
A Társulás megszűnése
7.8. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a megszüntetés
mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján.
7.9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással elszámolni.

7.10. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő kötelezettségek
kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg.
7.11. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
7.11.1. a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos birtokába kell
adni,
7.11.2. a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek hiányában
pénzben megváltani,
7.11.3. tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
7.12. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a Társulásba bevitt
vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a kizárt tag csak abban az
esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás feladatainak ellátását. Ennek
hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön szerződés alapján használati díj illeti meg.
7.13. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszüntetése nem
történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott közfeladatok és közszolgáltatások
teljesítését veszélyeztesse.
7.14. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során
a társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak, amelyek a társulási
megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások ellátását nem veszélyeztetik.
Visszafizetési kötelezettségek
7.15. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a jogszerű
felhasználásért.
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7.16. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése eredményeként a
Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges feltételeknek, úgy a kilépő
tag(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzatra – lakosságszám szerint – jutó támogatásnak
megfelelő összeget kamattal növelten a központi költségvetésnek megfizetni.
7.17. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös
beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással kapcsolatos
és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse meg.
7.18. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült, köteles
annak összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a kilépés időpontját
megelőzően visszafizetni.
7.19. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőke-elhelyezési
pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 16-19. pontjában meghatározott
összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett összege.
7.20. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 9-14. pontja
megfelelően alkalmazandó.
8. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
8.1. A társulás tevékenységét és gazdálkodását a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi.
8.2. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenőrizhetik a társulás működését célszerűségi
és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet kell felvenni és azt a
társulás elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a társulás tagjainak meg kell küldeni.
9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. Jelen Társulási Megállapodás 2013. július 1-jén lép hatályba. A Társulási Megállapodás
érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének minősített többséggel hozott
jóváhagyó határozata szükséges.
9.2. Jelen Társulási Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2004.
május26-án kelt Társulási Megállapodás a módosításaival együtt.
9.3. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást a helyi
önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok felülvizsgálják.
9.4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak képviselőtestületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
9.5Felek jelen megállapodás értelmezésében, illetve teljesítésével kapcsolatos vitás
kérdéseiben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
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9.6. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább 8 nappal
a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni, amelyről
jegyzőkönyv készül.
9.7. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott módon
felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
9.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a vonatkozó egyéb
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

18

1. melléklet
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tagjainak, valamint képviselőinek nevéről,
székhelyéről és lakosságszámáról
Srsz.

Név:

1.
2.
3.
4.
5.

Abod
Aggtelek
Balajt
Becskeháza
Bódvalenke

6.

Bódvarákó

7.
8.
9.
10.

Boldva
Borsodszirák
Bódvaszilas
Damak

11.
12.
13.
14.
15.

Debréte
Edelény
Égerszög
Galvács
Hangács

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Hídvégardó
Hegymeg
Irota
Jósvafő
Komjáti
Lak
Ládbesenyő
Martonyi
Meszes
Nyomár

26.
27.
28.
29.

Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szakácsi

30.

Szalonna

31.
32.
33.

Szendrő
Szendrőlád
Szín

Székhelye:
3753 Magyar u. 42.
3759 Kossuth L. u. 8.
3780 Fő u. 55.
3768 Fő u. 52.
3768 Szabadság u.
65.
3764 Szabadság u.
16.
3794 Széchenyi u. 5.
3796 Fő út 35.
3763 Kossuth u. 21.
3780 Szabadság út
35.
3825 Petőfi u. 3.
3780 István k. u. 52.
3757 Béke u. 29.
3752 Bereg u. 10.
3795 Szabadság u.
21.
3768 Tornai u. 106.
3786 Petőfi S. u. 18.
3786 Petőfi S. u. 66.
3758, Petőfi S. u. 42.
3765, Petőfi S. u. 13.
3786 Kossuth u. 18.
3780 Kossuth u. 64.
3755 Fő u. 54.
3754 Fő u. 39.
3759 Szabadság u.
45.
3756 Kossuth u. 12.
3825 Petőfi S. u. 92.
3826 Fő u. 13.
3786 Petőfi S. u. 2.
3754 Tanácsház tér
1.
3752 Hősök tere 1.
3751 Fő u. 63.
3761 Szabadság u.
18.

Lakosságszáma:
230
603
478
44
223

Képviselő neve:
Restyánszki Gábor
Horkay István
Szabó Zoltán
Székely Jenő
Tóth János

100

Farkas Árpád

2479
1262
1116
262

Csabai Gyula
Tóth Attila
Fülöp József
Baranyay Barnabás

21
10429
65
103
615

Kelemen József
Molnár Oszkár
Pozsgai István
Slezsák József
Hajdu Zoltán

664
130
85
316
253
650
304
484
199
346

Matusz Tamás
Varga Zoltánné
Bencs Sándor
Garan Béla
Bárczi László
Garai Bertalan
Fedor Attila
Vécsei István
Rozgonyi Tibor
Bártfai Attila

918
874
412
159
1047

Molnár Zoltán
Kiss Béla
Lukács Attiláné
Feketéné Bisztrán
Ilona
Balogh Zsolt

4240
1949
814

Tomorszki István
Vadászi Béla
Ötvös Bálint
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34.
35.

Szinpetri
Szögliget

3761 Dózsa Gy. u. 58.
3762 Kossuth út 57.

255
686

36.
37.
38.
39.
40.
41.

Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tomor
Tornabarakony
Tornanádaska

157
1196
32
244
18
682

42.

Tornaszentjakab

3757 Széchenyi u. 23.
3734 József A. u. 52.
3757 Rákóczi u. 18.
3787 Kossuth u. 75.
3765 Dózsa Gy. u. 34.
3767 Kossuth L. u.
44.
3769 Rákóczi u. 25.

43.
44.
45.
46.
47.

Tornaszentandrás
Tornakápolna
Varbóc
Viszló
Ziliz

3765 Hunyadi u. 4.
3757 Dózsa Gy. u. 31.
3756 Petőfi S. út 18.
3825 Fő u 70/A.
3794 Dózsa Gy. u. 1.

230
23
66
71
377
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Doszpoly Károly
Tóthné Mihalik
Katalin
Holló István
Fóris Sándor
Brogli Attila
Szilvai Attila
Dr. Szilágyi Ferenc
Beri Tamás
Kondásné Galkó
Mónika
Krajnyák Dénes
Doszpoly Loránd
Ifj. Molnár László
Répási Mihály
Verebélyi Norbert
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2. melléklet
Orvosi ügyeletben részt vevő települések az ügylet székhelye szerinti illetékességi
területenként
Edelény város központú ügyelet
Srsz.
Település neve
1.
Abod
2.
Balajt
3.
Boldva
4.
Borsodszirák
5.
Damak
6.
Edelény
7.
Hangács
8.
Hegymeg
9.
Irota
10.
Lak
11.
Ládbesenyő
12.
Nyomár
13.
Szakácsi
14.
Szendrőlád
15.
Tomor
16.
Ziliz

Szendrő város központú ügyelet
Srsz.
Település neve
1.
Becskeháza
2.
Bódvalenke
3.
Bódvarákó
4.
Bódvaszilas
5.
Debréte
6.
Égerszög
7.
Galvács
8.
Hidvégardó
9.
Jósvafő
10.
Komjáti
11.
Martonyi
12.
Meszes
13.
Perkupa
14.
Rakaca
15.
Rakacaszend
16.
Szalonna
17.
Szendrő
18.
Szín
19.
Szinpetri
20.
Szögliget
21.
Szőlősardó
22.
Szuhogy
23.
Teresztenye
24.
Tornabarakony
25.
Tornanádaska
26.
Tornaszentjakab
27.
Tornaszentandrás
28.
Tornakápolna
29.
Varbóc
30.
Viszló

21

3. melléklet
FELHATALMAZÓ LEVÉL
Alulírott
……………………………………………………………………………………….............
(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a számlavezető
pénzintézetemet, hogy a…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………....-nál
(a pénzintézet neve és címe) vezetett ……………………………………………………….
számú számlámat Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott azonnali beszedési
megbízás alapján a ……………………………………………számla javára megterhelje.
Kelt: ……………………………………….
……………………………………..
a felhatalmazó önkormányzat cégszerű aláírás
Záradék:
………………………………………………………………………………………………….
(a pénzintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos pénzintézete tudomásul vesszük, hogy
Edelényi
Kistérség
Többcélú
Társulása
mint
jogosult
a………………………………….…..….…………………………………………….létrejött
társulási megállapodás alapján felmerült követelését a Számlatulajdonos számlája terhére
azonnali beszedési megbízással érvényesítheti.
A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének időpontjában
nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla
megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti Edelényi
Kistérség Többcélú Társulását.
A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak Edelényi
Kistérség Többcélú Társulása tudtával és hozzájárulásával vonható vissza.
Kelt: ………………………………………..
………………………………….…..
pénzintézet
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3./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
47/ 2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
módosításáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-nak 5. pontjában szereplő 841126
számú szakfeladat megnevezésének módosítását az alábbiak szerint
jóváhagyja:
„5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti
besorolása:
841126

Önkormányzatok és társulások
igazgatási tevékenysége”

általános

végrehajtó

2. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-nak a 105/2013.(V.28.)
határozattal jóváhagyott módosítását, valamint a jóváhagyott módosított
Alapító Okirat egységes szerkezetét érintően a „Záró rendelkezések”-ben
szereplő szövegrész helyébe az alábbi rendelkezést lépteti:
„A jelen okirat 2013. április 1. napján lép hatályba.”
3.

Képviselő-testület a jóváhagyott
kiegészíti az alábbi szövegrésszel:

alapító okiratok

„Záradék” részét

„…….ezzel egyidejűleg Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2013.(II.13.), Abod Község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2013.(II.14.) határozat hatályát veszti.”
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4. Képviselő-testület elrendeli a módosított Alapító Okirat és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okirat kiadását, és a Magyar Államkincstár
részére történő megküldését a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés
céljából.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2013. június 30.
polgármester, jegyző

1. melléklet a 47/2013(VI.25.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abod Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85 §-a, és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adják ki:
Az Alapító Okirat 5. pontjában szereplő 841126 számú szakfeladat megnevezésének
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„841126

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási
tevékenysége”

Záró rendelkezések:
A módosított okirat 2013. április 1. napján lép hatályba.
Kelt: Abod, 2013. június 25.
P.H

P. H.

……………………………………….
Molnár Oszkár polgármester
Edelény Város Önkormányzata

……………………………………………
Restyánszki Gábor polgármester
Abod Község Önkormányzata
P.H.

……………………………………………
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester
Szakácsi Község Önkormányzata
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Záradék:
Jelen módosított alapító okiratot:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete …../2013.(……..) határozatával,
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 47/2013. ( VI.25.) határozatával,
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2013. (……) határozatával
jóváhagyta.
A jóváhagyott módosított Alapító Okiratot a Képviselő-testületi döntések értelmében
ellenjegyzem:
Edelény, 2013. június 25.
P.H.
……………………………………
Vártás József jegyző
Edelény Közös Önkormányzati Hivatal
2. melléklet a 47/2013.(VI.25.) határozathoz
ALAPÍTÓ OKIRAT
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Abod Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84-85 §-a, és az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.
§ (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően az alábbi alapító
okiratot adják ki:
1. A költségvetési szervmegnevezése, székhelye, telephelye:
1.1. A költségvetési szerv megnevezése:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2. Székhelye:

3780 Edelény, István király útja 52.

1.3. Telephely címe:
1.3.1. Abodi állandó kirendeltség: 3753 Abod, Magyar út 42.
1.3.2. Szakácsi ideiglenes kirendeltség: 3786 Szakácsi Petőfi S. út 2.
2. A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok ellátására Edelény Város Önkormányzata a Mötv. 85. § (1)
bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Abod Község és Szakácsi
Község Önkormányzatával.
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3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban
a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és Szakácsi települések
vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult település
önkormányzata által jóváhagyott, a közös önkormányzati hivatal működtetésére és
fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége működik az
igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére.
4. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása:
841105

helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége

5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek szakfeladatrend szerinti besorolása:
811000
841112
841114
841115
841116
841117
841118
841124
841126
841127
841133
841173
841403
841901
841906
841907
842531
882111
882112
882113
882115
882118
882119
889967
882202
890114
890442
890441
890443

Építményüzemeltetés
Önkormányzati jogalkotás
Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Önkormányzati képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
Statisztikai tevékenység
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
Önkormányzatok és társulások elszámolásai
Finanszírozási műveletek
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
A polgári védelem ágazati feladatai
Aktív korúak ellátása
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
Ápolási díj alanyi jogon
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
Óvodáztatási támogatás
Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása
Közgyógyellátás
A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító
programok
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
Egyéb közfoglalkoztatás
26

6. A költségvetési szerv illetékességi területe, működési köre:
6.1.

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési, birtokháborítási,
hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény város és Abod és Szakácsi
községek településeinek közigazgatási területei

6.2.

Telepengedélyek kiadása: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély,
illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes
szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a
bejelentés szabályairól

6.3.

Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabályairól, és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a
zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról

6.4.

Építéshatóság: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
Az I. fokú építésügyi hatósági feladtok tekintetében a jegyző illetékességét a járási
(fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet 1. melléklete
határozza meg.

7. A költségvetési szerv irányító szervének neve, székhelye:
Neve:
Székhelye:

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3780 Edelény, István király útja 52.

8. Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv(ek) neve, székhelye:
8.1. Neve:
Székhelye:
8.2. Neve:
Székhelye:
8.3. Neve:
Székhelye:

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3780 Edelény, István király útja 52.
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3753 Abod, Magyar út 42.
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.

9. A költségvetési szerv jogelődjének neve, székhelye:
Neve:
Székhelye:

Edelényi Polgármesteri Hivatal
3780 Edelény, István király útja 52.

10. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti rendelkezési jog:
A költségvetési szerv az alapfeladatok ellátáshoz a rendelkezésére bocsátott ingó- és
ingatlanvagyont tevékenysége során szabadon használhatja a létrehozásról szóló
Megállapodásban foglaltak szerint.
11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása:
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
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12. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdése alapján a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek
megfelelően nyilvános pályázat alapján Edelény város polgármestere - határozatlan időre
- nevezik ki - a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban
foglaltak szerint.
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok
megjelölése:
A foglalkoztatottak a közös önkormányzati hivatallal a Kttv. szerinti közszolgálati
jogviszonyban állnak, kivéve az ugyanezen tevékenység ellátását segítő technikai
alkalmazottakat, akik a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: Mt.) szerinti munkajogviszonyban állnak. A foglalkoztatottak a közös
önkormányzati hivatallal Ptk. szerinti megbízásos jogviszonyban, illetve vállalkozás
jellegű jogviszonyban, vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban is állhatnak.
14. Átmeneti rendelkezések:
Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával, a közös önkormányzati hivatal
alakításáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény város polgármestere dönthet
úgy, hogy a megszűnő Edelényi Polgármesteri Hivatalának jegyzőjét, aljegyzőjét a
létrejövő közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, aljegyzőjeként - annak
egyetértésével - foglalkoztatja.
A Mötv. Átmeneti rendelkezések alcím alatt szereplő 146/C.§ (3) bekezdésének hatályba
lépése esetén a közös önkormányzati hivatal jegyzője – a Mötv.-ben meghatározottak
figyelembe vételével – dönthet arról, hogy a megszűnő Edelényi Polgármesteri
Hivatalánál közszolgálati jogviszonyban állókat, valamint a Szendrőládi Közös
Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott 1 fő köztisztviselőt (az abodi állandó
kirendeltségen történő munkavégzésre) a közös önkormányzati hivatalban áthelyezési
követően foglalkoztatja.
Záró rendelkezések:
Jelen Alapító Okirat 2013. április 1. napján lép hatályba.
Kelt: Abod, 2013. június 25.
P.H.

P.H.

……………………………………..
Molnár Oszkár polgármester
Edelény Város Önkormányzata

……………………………………….
Restyánszki Gábor polgármester
Abod Község Önkormányzata
P.H.

……………………………………………
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester
Szakácsi Község Önkormányzata
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Záradék:
Jelen alapító okiratot:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
„Alapító Okirat”-át …./2013.(……) határozatával,
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2013.(VI.25.) határozatával,
Szakácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….. /2013.(……) határozatával
módosította és jóváhagyta, ezzel egyidejűleg Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2013.(II.13.)és a 105/2013.(V.28.) határozata , Abod Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2013.(II.14.) határozat hatályát veszti.
Abod, 2013. június 25.
Jelen Alapító Okiratot a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Edelény, 2013. június 25.
P.H.
……………………………………
Vártás József jegyző
Edelény Közös Önkormányzati Hivatal
4./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás
módosításáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/ 2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról
szóló megállapodás módosításáról
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodás
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testületével és Abod Község Önkormányzat
Képviselő-testületével, valamint Szakácsi Község Önkormányzat Képviselőtestületével az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és
fenntartásáról szóló módosított „Megállapodás”-t a határozat mellékleteként
- j ó v á h a g y j a.
2. Képviselőtestület megállapítja, hogy a módosított „Megállapodás” a
kijelölésről szóló kormánymegbízotti döntés alapján 2013. április 01. napján
lép hatályba, melyhez szükséges Abod Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
minősített többséggel hozott, a módosított megállapodást jóváhagyó
határozata.
3. Képviselő-testület felhatalmazza
„Megállapodás” aláírására.
Határidő:
Felelős:

a

polgármestert

a

módosított

2013. június 30.
polgármester, jegyző
Melléklet a 48/2013.(VI.25.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS FENNTARTÁSÁRÓL
amely létrejött Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (3780 Edelény, István király
útja 52.) képviseli: Molnár Oszkár polgármester),
másrészről Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3753 Abod, Magyar út 42.
képviseli: Restyánszki Gábor polgármester) és
másrészről Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3786 Szakácsi, Petőfi
Sándor út 2. képviseli: Feketéné Bisztrán Ilona Mária) között alulírott napon és helyen az
alábbi feltételek mellett:
I. Általános rendelkezések
1. Szerződő felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján közös
önkormányzati hivatalt hoznak létre 2013. március 1. napjától Edelény Város
Önkormányzata és Abod Község Önkormányzata, 2013. április 1. napjától Edelény
Város Önkormányzata, Abod Község Önkormányzata és Szakácsi Község
Önkormányzata.
2. A közös önkormányzati hivatal székhelye és címe:
3780 Edelény, István király útja 52.
3. A közös önkormányzati hivatal kirendeltségének neve és címe:
3.1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Kirendeltsége
Cím: 3753 Abod, Magyar út 52.
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3.2. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szakácsi Ideiglenes Kirendeltsége
Cím: 3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.
4. Szerződő felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik meg azzal, hogy a felek az
Mötv. 85. § (3) bekezdése szerint a közös önkormányzati hivatal megszüntetéséről az
általános önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül dönthetnek.
II. Közös önkormányzati hivatal szervezeti kérdései
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv. A hivatal tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §-ában
meghatározott jogok és kötelezettségek Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét
illetik meg, illetve terhelik jelen megállapodásban részletezett kiegészítésekkel.
2. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti felépítését, létszámát, munka és
ügyfélfogadási rendjét Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában állapítja meg. A
kirendeltség működését érintő kérdésekben Abod és Szakácsi Község Önkormányzatát
javaslattételi és véleményezési jog illeti meg.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abod településen állandó kirendeltséget
működtet az összes Abod települést érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben
történő intézése céljából. A kirendeltség munka- és ügyfélfogadási rendjére a Szervezeti
Működési Szabályzat rendelkezései irányadóak.
3.1. Szakácsi településen ideiglenes kirendeltséget működtet, Szakácsi települést
érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek intézése a székhely településen
történik.
4. A Kirendeltségen biztosítani kell a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó
adminisztratív teendők ellátását.
5. Államigazgatási feladat ellátás a székhely településen, illetve a Kirendeltségen történik.
Az ellátandó államigazgatási feladatok felsorolását a Szervezeti Működési Szabályzat
tartalmazza.
6. Abod Község Önkormányzatának gazdálkodási feladatainak ellátása a Közös Hivatal
székhelyén és az Abodi Kirendeltségen osztottan történik.
7. Abod és Szakácsi Község Önkormányzatának képviselő-testületi ülésein, bizottsági
ülésein a jegyző, vagy aljegyző, vagy az általa megbízott köztisztviselő vesz részt. A
megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
8. A közös önkormányzati hivatalt az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
vezeti. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti.
9. A jegyző ellátja a Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat. A
Kirendeltségen a jegyzői feladatokat a jegyző és az általa megbízott köztisztviselő látja el.
A megbízott köztisztviselő kijelölése a jegyző hatáskörébe tartozik.
10. A jegyzőt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerint
(továbbiakban: Kttv.) pályázat alapján határozatlan időre – Edelény város polgármestere
nevezi ki. A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, akit a polgármester a jegyző javaslatára
nevez ki.
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11. A jegyző és az aljegyző felett Edelény város polgármestere a Mötv. 83. § c) pontja szerint
gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói
jogokat a jegyző gyakorolja.
12. A közös önkormányzati hivatal dolgozóit a jegyző nevezi ki és gyakorolja velük szemben
a munkáltatói jogokat azzal a korlátozással, hogy a kinevezéshez, bérezéshez, vezetői
megbízáshoz, felmentéshez, vezetői megbízás visszavonásához és jutalmazásához
Edelény város polgármesterének egyetértése szükséges.
13. Az Abodi Kirendeltségen dolgozó köztisztviselő kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői
megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízás visszavonásához Abod Község
polgármesterének egyetértése szükséges.
14. A jegyző és az aljegyző az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti Működési
Szabályzatában szabályozott módon és időben a székhely település közös önkormányzati
hivatalában fogadja az ügyfeleket.
15. A jegyző évente egy alkalommal a képviselő-testületek előtt legkésőbb a tárgyévet követő
év május 31. napjáig beszámol a közös önkormányzati hivatal működéséről
III. Közös önkormányzati hivatal finanszírozása
1. A közös önkormányzati hivatal működési költségét az állam – az adott évi központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott mértékben és a hivatal által ellátott
feladatok arányában – finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés részére, e célra
elkülönített számlára folyósít.
2. A közös önkormányzati hivatal költségvetésében kerül megtervezésre 1 fő abodi
kirendeltségen dolgozó köztisztviselő személyi juttatás, járulékaival és az éves képzési
költségek, valamint a kiküldetések és költségtérítések
Az egyéb dologi kiadásokat az érintett önkormányzatok saját költségvetésükben tervezik.
3. A költségek megosztása az alábbiak szerint történik:
a) Abod Község Önkormányzata az Abodi Kirendeltségnél állományban lévő 1 fő
köztisztviselő illetményét és járulékait, utazási költségét, cafeteria juttatását továbbá a
közszolgálati szabályzatban foglalt juttatásokat a mindenkori költségvetési törvény
közös önkormányzati hivatalok működésére biztosított normatívából fedezi.
b) Edelény Város Önkormányzata a) ponton felüli munkavállalók bérét és járulékait,
utazási költségtérítését, cafeteria juttatását, továbbá a közszolgálati szabályzatban
foglalt juttatásokat egyrészről a mindenkori költségvetési törvény közös önkormányzati
hivatalok működésére biztosított normatívából, másrészt saját forrásból finanszírozza.
c) Abod és Szakácsi Község Önkormányzata a kirendeltség épületének fenntartási és
valamennyi működési költségét saját költségvetéséből finanszírozza.
d) Szakácsi Község Önkormányzata 2013. április 1. napjától havi 150.000.- Ft/hó
hozzájárulást fizet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal működési
költségeihez.
4. Abod Község Önkormányzata vállalja, hogy a III. 3. a) pont szerinti összeget, Szakácsi
Község Önkormányzata a 3. d) pont szerinti összeget költségvetésébe betervezi, és az
összeget minden hónap 5. napjáig átutalja az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
számlaszámára.
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5. Az önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén irányadó eljárást
az alábbiak szerint állapítják meg:
Amennyiben Abod Község Önkormányzata, Szakácsi Község Önkormányzata a
költségeket határidőre nem fizeti meg, annak teljesítésére Edelény Város polgármestere két
ízben, ajánlott levélben – 8 napos fizetési határidővel – hívja fel. A második fizetési
felszólítás eredménytelensége esetén Edelény Város Önkormányzata jelen megállapodás
elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízás
benyújtására jogosult Abod Község Önkormányzatának számlavezető pénzintézete
irányába. A beszedési megbízás eredménytelensége esetén 15 napon belül – ismételten sor
kerül beszedési megbízás benyújtására, melynek ismételt eredménytelensége után Edelény
Város Önkormányzata peres úton érvényesíti követelését. Ebben az esetben Abod Község
Önkormányzatát és Szakácsi Község Önkormányzatát kamatfizetési kötelezettség,
valamint a követelés érvényesítésével felmerülő kiadások terhelik.
6. A székhely és társult önkormányzat közös önkormányzati hivatal feladatainak ellátásra
használt ingó és ingatlan tulajdonjoga a felek tulajdonában marad. Az ingóságokat
térítésmentesen a közös önkormányzati hivatal használatába adják. Az ingatlanok
beruházási és felújítási kötelezettségéről a tulajdonos önkormányzat saját forrásai szerint
gondoskodik.
IV. Átmeneti és záró rendelkezések
1. Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény Város Polgármestere
dönthet úgy, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 58 §-a,
valamint a Mötv. 146/C- § (2) bekezdése értelmében Edelényi Város Önkormányzat
Jegyzőjét – annak egyetértésével –a közös önkormányzati hivatal jegyzőjeként, pályázati
kiírás nélkül tovább foglalkoztatja.
2. Az Mötv. 83.§ c) pontjának megfelelő alkalmazásával a közös önkormányzati hivatal
létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint Edelény Város Polgármestere
dönthet úgy, hogy a Kttv. 58. §-a, valamint a Mötv. 146/C. § (2) bekezdése értelmében
Edelény Város Önkormányzat aljegyzőjét – annak egyetértésével és Edelény Város
Önkormányzat Jegyzőjének javaslatára – a közös önkormányzati hivatal aljegyzőjeként,
pályázati kiírás nélkül határozatlan ideig tovább foglalkoztatja.
3. Jelen módosított megállapodás a szerződő felek képviselő-testületeinek jóváhagyását és a
polgármesterek aláírását követően 2013. április 1. napján lép hatályba.
4. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., valamint a Ptk.
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Jelen megállapodást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Edelény, 2013. június 19.
…………………………………………….
Molnár Oszkár polgármester
Edelény Város Önkormányzata

……………………………………….
Restyánszki Gábor polgármester
Abod Község Önkormányzata

………………………………….
Feketéné Bisztrán Ilona polgármester
Szakácsi Község Önkormányzata
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Záradék
A módosított megállapodást Edelény Város Önkormányzat
…../2013.(VI.19.) határozatával, Abod Község Önkormányzat
48/2013.(VI.25.) határozatával, Szakácsi Község Önkormányzat
…../2013.( ) határozatával jóváhagyta.

Képviselő-testülete
Képviselő-testülete
Képviselő-testülete

A módosított megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem:
Edelény, 2013. június 25.
P.H.
……………………………………
Vártás József jegyző
Melléklet a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodásához
FELHATALMAZÁS
…………………………………
hitelintézet neve és címe
Edelényben 2013. év …….hó…..napján kelt, közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó
megállapodás III/5. pontja alapján …………………Önkormányzata (………………………….u…….
sz., képviseli: ……………………………………………polgármester) felhatalmazza Edelény Város
Önkormányzatát
(3780
Edelény,
István
király
útja
52.,
bankszámlaszám:
…………………………….képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint jogosultat, hogy a
megállapodásból eredő lejárt követelését a(z) ………………………….-nál/-nél vezetett
……………… pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül
beszedési megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.
A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új
számlát nyit, erről a tényről és annak adatairól Edelény Város Önkormányzatát írásban tájékoztatja,
továbbá az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési
megbízás jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.
Kelt: ………..év…………………….hó……nap.
………………………………………………….
számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője
Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.
…………………………………………………………..
hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
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5./ Napirendi pont tárgya:
Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási
szerződés megkötéséről.
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/ 2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az óvodai feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és
feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai
feladatokat ellátó társulási megállapodás megszüntetéséről és feladat-ellátási
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
I.
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az óvodai feladatok ellátására 2011. szeptember 1-jétől kötött
intézményfenntartó társulási megállapodást felülvizsgálta és a felülvizsgálat
eredményeként a társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését 2013.
június 30. napjával jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a társult feladat ellátását szolgáló teljes
vagyon (ingó, ingatlan) Edelény Város Önkormányzatának kizárólagos
tulajdonában van, ezért vagyon megosztására nincs szükség, és a társulás
megszüntetéséhez kapcsolódóan a társult tagokkal szemben nem áll fenn
tartozása, továbbá pénzbeli, vagyon igénye nincs a társult tagokkal szemben.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
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II.
1. Edelény Város Önkormányzata Abod településen lakóhellyel rendelkező óvodás
korú gyermekek óvodai nevelésben történő ellátását 2013. július 1. napjától
Edelény Város Önkormányzata Abod, Balajt, Damak és Ládbesenyő települések
község önkormányzataival kötendő, a határozat 1. melléklet szerinti feladatellátási szerződés alapján biztosítja.
2. Képviselő-testület az óvodai ellátásról szóló „Feladat-ellátási Szerződést”
jóváhagyja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 1.
1. melléklet a 49/2013. (VI.25.) határozathoz
FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
Óvodai ellátásra
amely létrejött
Abod Község Önkormányzata, székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42., adószáma:
……………………………… (a továbbiakban: megbízó önkormányzat) képviseletében
Restyánszki Gábort polgármester;
Edelény Város Önkormányzata, székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52., adószáma:
……………………………………….. (a továbbiakban: megbízott önkormányzat)
képviseletében Molnár Oszkár polgármester között, (továbbiakban együtt: felek) az alulírott
napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:
1. Felek megállapodnak abban, hogy megbízó önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában
meghatározott óvodai ellátásról, mint helyben biztosítandó közfeladatról, a megbízott
önkormányzattal kötött, jelen feladat-ellátási szerződés alapján gondoskodik.
2. A megbízó önkormányzat közigazgatási területéről az óvodás korú gyermekeket a
megbízott által fenntartott Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde (3780 Edelény, Mátyás
király u. 7/a), - mint kötelező felvételt nyújtó köznevelési intézmény - az alapító
okiratban meghatározott létszámkerete terhére felveszi, és óvodai nevelésben részesíti.
3. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek által igénybe vett szolgáltatások után a
törvényes képviselők az étkezési térítési díjon kívül egyéb díjat nem fizetnek.
4. Az óvodai ellátásban részesülő gyermekek a megbízott önkormányzat közigazgatási
területéről felvett gyermekekkel azonos módon részesülnek az óvodai szolgáltatásokban.
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5. A megbízó önkormányzat az e szerződés szerinti feladat ellátásáért a megbízott
önkormányzat által fenntartott óvodába járó gyermek után, az egy óvodásra jutó, állami
forrással és étkezési költségtérítéssel nem fedezett tervezett működési kiadásokra a 2013.
költségvetési évben hozzájárulást nem fizet. Felek a fizetendő hozzájárulás mértékéről
minden év költségvetésének elfogadásáig egyeztetést folytatnak.
6. A nevelési évben ………….. település közigazgatási területéről beiratkozott gyermekek
számáról, adatairól a megbízó önkormányzat tárgyév május 15-ig tájékoztatást kap.
7. A megbízó önkormányzat tárgyév február 15-ig jogosult tájékoztatásra az óvodai
nevelésre (valamint az egy gyermekre) jutó állami forrás összegéről, a tényleges
bekerülési költségekről.
8. Felek megállapodnak, hogy a gyermekek étkeztetése után járó állami támogatás
igénylésére a megbízott Önkormányzat jogosult.
9. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy a feladat ellátására szolgáló valamennyi
ingó és ingatlanvagyon megbízott önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll, így arra
vonatkozóan megbízó önkormányzat igényt nem támaszthat.
10. Megbízó önkormányzat tudomásul veszi, hogy megbízott önkormányzat az Európai
Uniós és hazai forrású pályázatokra saját nevében, és felelőssége mellett pályázhat, ahhoz
a megbízó önkormányzat hozzájárulása nem szükséges.
11. E szerződést a felek 2013. július 1. napjától 2018. május 31. napjáig terjedő határozott
időtartamra kötik meg.
12. A felek a szerződést a nevelési évet megelőzően, az óvodai beiratkozás időpontja előtt 1
hónappal mondhatják fel.
13. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.
évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.
14. E szerződésből fakadó jogvita esetére a felek a hatáskörrel rendelkező Kazincbarcikai
Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
A polgármesterek, mint az önkormányzatok képviselői a szerződést a szükséges egyeztetések
lefolytatása után, mint akaratukkal egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Edelény, 2013. ……………
Molnár Oszkár
polgármester

Restyánszki Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:

Ellenjegyezte:

……………………………………

……………………………………………
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6./ Napirendi pont tárgya:
Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásával kapcsolatos elszámolás kiegészítéséről
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/ 2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A közös önkormányzati hivatal személyi juttatásaival kapcsolatos elszámolás
kiegészítéséről
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a közös
önkormányzati hivatal személyi juttatásaival kapcsolatos elszámolás
kiegészítéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati
hivatal működtetése során Szendrőlád Község Önkormányzata bejelentett
újabb igénye alapján – Szendrőlád Község Önkormányzata részére a
27/20134.(IV.22.) határozat 1.) pontjában elfogadott költségeken felül – a
szabadságmegváltás címén kifizetett járandóság és járuléka összesen:
46.412.- forint ( azaz Negyvenhatezer-négyszáztizenkettő forint) összeget –
elfogadja.
2. Képviselő-testület elrendeli a 46.312.- forint átutalását a Szendrőlád Község
Önkormányzat
11994002-06348106-10010000
számú
költségvetési
elszámolási számlájára.
3. Képviselő-testület a fedezetet a 2013. évi költségvetésben az átadott
pénzeszközök terhére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7./ Napirendi pont tárgya:
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartói
Társulás módosított Társulási Megállapodás elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
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Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
51/ 2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási
Megállapodásának elfogadásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási Megállapodásának
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1./ Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) egyetért a 2008. június 1-én
létrejött „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás”
jogi személyiségű
Társulássá történő átalakításával, 2013. július 1. napjával.
2./ Képviselő-testület a 101/2008.(IV.30.) határozattal elfogadott
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás módosított Társulási
Megállapodását a határozat mellékleteként jóváhagyja.
3./ Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jóváhagyott
módosított Társulási Megállapodás aláírására, és elrendeli az aláírt
Megállapodás Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálynak történő
megküldését.
4./ Képviselő-testület
tudomásul
veszi
Damak
Község
Önkormányzatának, és Hangács Község Önkormányzatának 2013.
december 31. napjával a társulásból való kilépését azzal, hogy a
feladatellátást a két Önkormányzat a boldvai Szociális
Alapszolgáltatási Központon keresztül fogja ellátni 2014. január 1jétől.
Határidő: 2013.07.01., illetve 2013.12.31.
Felelős: polgármester
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Melléklet az 51/2013.(VI.25.) határozathoz

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Preambulum
1. A jelen Megállapodásban szerződő Társult Önkormányzatok egymással 2008. év. június 1.
napján – határozatlan időre - szerződést kötöttek: „Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról.”
2. Szerződő Felek Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 146. § (1) bekezdésének, valamint Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény IV. Fejezete, Kiegészítő szabályok 5.
pontjának megfelelően jelen Megállapodással az eredeti Társulási Megállapodást (a
továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálják és a törvény rendelkezéseinek megfelelően
2013. július 1. napjától kezdődő hatállyal – az alap Megállapodás felülvizsgálatának
eredményeként – a Társulás jogi személyiségű Társulássá alakul át, és működik tovább a
jelen Megállapodásban foglaltak szerint.
3. A Megállapodás II. fejezetében megnevezett Önkormányzatok Képviselő-testületei a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-a, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1)
bekezdésében foglalt rendelkezései szerint:
a) a Mötv.13. § (1) bekezdés 8. pontjában, továbbá az Szt. 86. § (2) bekezdés a)
pontjában és az 57. § (1) bekezdés e) pontjában a családsegítés, az Szt. 57. § (1)
bekezdés d) pontjában a házi segítségnyújtás, és az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
b) a Gyvt. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező gyermekjóléti alapellátások
szolgáltatásai,
c) valamint a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontja, és az otthoni szakápolási tevékenységről
szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet szerinti otthoni szakápolás feladatainak
megvalósítására
határozatlan időtartamra a Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: Intézmény)
közös fenntartásában állapodnak meg.

I. A Társulás neve, székhelye, jogállása:
1. A Társulás neve:
2. A Társulás székhelye:
3. A Társulás jogállása:

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás
3780 Edelény, István király útja 52.
jogi személy
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II. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője és az önkormányzat számára
ellátott feladat megnevezése:
1. Neve:
Edelény Város Önkormányzata
Székhelye:
3780 Edelény, István király útja 52.
Képviselője: Molnár Oszkár polgármester
Ellátott

feladat:

étkeztetés, családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi
segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-,
gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás, nappali ellátás, és
otthoni szakápolás,

2. Neve:
Damak Község Önkormányzata
Székhelye:
3780 Damak, Szabadság út 35.
Képviselője: Baranyay Barnabás polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
3. Neve:
Komjáti Község Önkormányzata
Székhelye:
3765 Komjáti, Petőfi u. 13.
Képviselője: Bárczi László polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
4. Neve:
Tornaszentandrás Község Önkormányzata
Székhelye:
3765 Tornaszentandrás, Hunyadi J. u. 4.
Képviselője: Krajnyák Dénes polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
5. Neve:
Hangács Község Önkormányzata
Székhelye:
3795 Hangács, Szabadság út 21.
Képviselője: Hajdú Zoltán polgármester
Ellátott

feladat:

családsegítés; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi
ellátás

6. Neve:
Tomor Község Önkormányzata
Székhelye:
3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.
Képviselője: Szilvai Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
7. Neve:
Hegymeg Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.
Képviselője: Varga Zoltán polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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8. Neve:
Abod Község Önkormányzata
Székhelye:
3753 Abod, Magyar út 42. szám
Képviselője: Restyánszki Gábor polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
9. Neve:
Balajt Község Önkormányzata
Székhelye:
3780 Balajt, Fő út 55. szám
Képviselője: Szabó Zoltán polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
10. Neve:
Ládbesenyő Község Önkormányzata
Székhelye:
3780 Ládbesenyő, Kossuth út 64. szám
Képviselője: Fedor Attila polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
11. Neve:
Lak Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám
Képviselője: Garai Bertalan polgármester
Ellátott

feladat:

családsegítés; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi
ellátás

12. Neve:
Irota Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Irota, Petőfi Sándor út 66. szám
Képviselője: Bencs Sándor polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
13. Neve:
Szakácsi Község Önkormányzata
Székhelye:
3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2. szám
Képviselője: Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; ápolást-, gondozást nyújtó
bentlakásos intézményi ellátás
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III. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (2012. december 31-ei állapot):
Település
Abod
Balajt
Damak
Edelény
Hangács
Hegymeg
Irota
Komjáti
Ládbesenyő
Lak
Szakácsi
Tomor
Tornaszentandrás
Összesen:

Lakosság száma
230
488
262
10 343
605
134
85
242
304
650
159
234
234
13 970

A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem
jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását.
IV. A társulás által fenntartott intézmény megnevezése:
1. A közös fenntartású intézmény neve: Szociális Szolgáltató Központ
2. A közös fenntartású intézmény székhelye: 3783 Edelény, Árpád út 29.
3. Ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe:
3780 Edelény, István király útja 58.
(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés)
4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és
hatásköröket Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja a jelen
Megállapodásban meghatározott keretek között.
V. A Társulás által ellátott feladat és hatáskörök
1. A Társulás célja és a szolgáltatások igénybevétele
1.1. A Társulás célja, hogy
1.1.1. a Társulás keretében a szerződő Edelény és környéke települési
önkormányzatok képviselő-testületei a Megállapodásban meghatározott
szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási ellátási formákat közösen szervezzék
meg annak érdekében, hogy a társult települések minden lakója számára
lehetőség nyíljon a legkorszerűbb szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
igénybevételére,
1.1.2. az intézmény fenntartásával a társult önkormányzatok közigazgatási területén a
nevesített szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok
megoldottá váljanak,
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1.1.3. a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti szolgálati szakmai munka
színvonala – az Intézmény költségtakarékos fenntartása mellett – emelkedjen,
1.1.4. az Intézmény gazdálkodása során az egy ellátottra, gyermekre eső fajlagos
költségek csökkenjenek, valamint
1.1.5. Edelény város közigazgatási területén az otthoni szakápolás nyújtása
biztosítható legyen.
1.2. A Társulás szolgáltatásait valamennyi társult tag azonos feltételekkel veheti igénybe.
2. A Társulás feladat és hatásköre
2.1. A Társulás feladat és hatásköre a társult önkormányzatok közigazgatási területén az
Intézmény közös fenntartásával:
a) az Szt. 57. § (1) bekezdés c) pontjában nevesített étkeztetés,
b) az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában nevesített házi segítségnyújtás,
c) az Szt. 57.§ (1) bekezdés e) pontjában nevesített kötelező szociális alapszolgáltatási
feladat, azaz családsegítés,
d) az Szt. 57. § (1) bekezdés f) pontjában nevesített jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás,
e) az Szt. 57. § (1) bekezdés j) pontjában nevesített nappali ellátás,
f) a Gyvt. 39.§-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatás,
g) az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet
szerinti otthoni szakápolás, valamint
h) az Szt. 57.§ (2) bekezdés a) pontjában nevesített ápolást, gondozást nyújtó
intézményi ellátás
közös megvalósítására terjed ki.
2.2. Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik 2013. július 1.
napjától:
Szakfeladat megnevezése
Szakfeladat államháztartási besorolása
Családsegítés
889924
Gyermekjóléti szolgáltatás
889201
Házi segítségnyújtás
889922
Idősek nappali ellátása
881011
Időskorúak
tartós
bentlakásos
873011
szociális ellátása
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889923
Otthoni (egészségügyi) szakápolás
869020
Szociális étkeztetés
889921
2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban
meghatározott szakfeladatok vonatkozásában gyakorolják e megállapodás keretében
meghatározott fenntartói jogokat és teljesítik kötelezettségeiket.
2.4. Az Intézmény az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 8. §-a szerint gazdasági szervezettel
rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
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2.5. Edelény Város Önkormányzata biztosítja, hogy az Intézmény az Szt.-ben, Gyvt.-ben
és a külön jogszabályokban foglalt követelményeknek megfeleljen.
2.6. A Társult Önkormányzatok kinyilvánítják, hogy közös fenntartói minőségben vállalt
szerepük a Megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik, tudomásul
veszik, hogy a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz
rendelt megfelelő költségek terhét rója a Társulás tagjaira.
2.7. Az Intézmény tekintetében az Szt.-ben, Gyvt.-ben, és külön jogszabályokban
meghatározott fenntartói, irányítói jogkört Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete gyakorolja azzal, hogy:
a)
b)
c)
d)
e)

az Intézmény vezetőjének megbízását,
megbízásának visszavonását,
összeférhetetlenség megállapítását,
vele szemben fegyelmi eljárás megindítását,
fegyelmi büntetésének kiszabása iránti döntéseket

megelőzően a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei vagy polgármesterei – a
Társulási Tanács delegált tagjai – előzetesen véleményt nyilváníthatnak.
2.8. Az Szt. 92. § (3) bekezdésében részletezett szolgáltatástervezési koncepciót – a
Társulás által érintett feladatok tekintetében a Társulási Tanács határozattal hagyja
jóvá és kétévente felülvizsgálja.
2.9. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört Edelény város
polgármestere gyakorolja.
2.10. Az Edelény Város Önkormányzata irányítása alatt álló Intézmény
közalkalmazottainak,
közfoglalkoztatottjainak
közalkalmazotti,
illetve
közfoglalkoztatotti jogviszonyát a Társulás jogi személyiségű társulássá történő
átalakítása nem érinti.
2.11. Edelény Város Önkormányzata az Intézménnyel kapcsolatos, a Társulás feladatait
érintő döntéseiről – a meghozatalától számított 3 napon belül – a Társulási Tanács
tagjait elektronikus úton tájékoztatja.
VI. A Társulási Tanács
1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
2. A Társulási Tanácsot a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok
alkotják.
3. Jelen Megállapodásban a Társult Önkormányzatok a Társulási Tanácsba a települések
mindenkori Polgármestereit delegálják.
4. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
5. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza.
6. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén a megállapodásban meghatározott
számú, de legalább a szavaztok felével rendelkező képviselő jelen van. A javaslat
elfogadásához annyi képviselő igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelen lévő
képviselők szavazatainak több mint a felét.
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7. A Megállapodásban meghatározott döntéshez minősített többség szükséges.
8. A minősített többséghez annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a Társulásban
részt vevő tagok szavazatának több mint felét és az általuk képviselt települések
lakosságszámának felét.
9. A Társulási Tanács elnöke: A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely
települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a
Társulás 2013. július 1-jével történő jogi személyiségű Társulássá alakulását, illetve
választja meg minősített többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt. Az elnök
személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelén
lévő tagok legalább ¼-ének szavazata szükséges.
10. Az elnök akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a korelnök hívja össze és
vezeti.
11. A Társulási Tanács működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre vonatkozó
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
12. A Társulási Tanács ülésén a Társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt
vehetnek.
13. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal látja el. A Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az
állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában is.
14. A Társulási Tanács és a bizottságok működésére egyekben a Mötv. képviselő-testületre
és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
VII. A Társulás gazdálkodása
1.

Edelény város Polgármestere, mint a Társulás Tanács elnöke, a Társulás költségvetési
koncepcióját és költségviselési tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a Társulási
Tanács tagjaival.

2.

A Társulás működésének, az Intézmény közös fenntartású feladatellátásnak fedezeteként
elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális
alapszolgáltatási, illetve jelen Megállapodásban meghatározott szakfeladatok
megvalósításához nyújtott normatív állami hozzájárulás, továbbá a Társulás révén történő
feladatmegoldásra tekintettel a kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás
szolgál.

3.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Társult Önkormányzatok közigazgatási
területére kiterjedően a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Szociális
Főosztályával finanszírozási szerződés keretében történik.

4.

A normatív állami támogatás és saját bevételen felül kimutatott működési költségek
finanszírozását a Társult Önkormányzatok a társult feladatokra kiterjedően lakosságszám
arányosan biztosítják.
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5.

A jóváhagyott költségvetési előirányzatok alapján az Intézmény által
önkormányzatonként kimutatott hozzájárulást a Társult Önkormányzatok 12 havi
részletben tárgyhó 15-ig kötelesek átutalni Edelény Város Önkormányzat költségvetési
számlájára.

6.

A fenntartási támogatás nem teljesítése esetére a Társulás tagjai – jelen Megállapodás
aláírásával egyidejűleg -, a Társulás részére, pénzforgalmi szolgáltatójuknak beszedési
meg bízás teljesítésére vonatkozó írásbeli hozzájárulást, felhatalmazó nyilatkozatot adnak
át, amelynek alapján a Társulás beszedési megbízást nyújthat be a társult
tagönkormányzat pénzforgalmi szolgáltatójához.

7.

A közös fenntartású Intézmény költségvetése és zárszámadása Edelény Város
Önkormányzat Képviselő-testületének éves költségvetési, illetve zárszámadási
rendeletébe épül be.

VIII. A Társulás vagyona
1. Az Intézmény által használt:
1.1. Az Edelény, belterület 2210/3 hrsz-ú, természetben Edelény, Árpád út 29. szám alatti
ingatlan, melyben a Szociális Szolgáltató Központ működik, a benne lévő berendezési,
felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal együtt Edelény Város Önkormányzata
kizárólagos tulajdonában van.
1.2. Az Edelény, belterület 172 hrsz-ú, természetben Edelény, István király útja 58. szám
alatti ingatlan, melyben a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátást biztosító intézmény
működik, a benne lévő berendezései felszerelési tárgyakkal, valamennyi ingósággal
együtt Edelény Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll.
2. Az 1. pontban nevesített tulajdonjog fennállását a Társulás létrehozása és működtetése nem
érinti.
3. Az 1.1. és az 1.2. pontban foglalt ingatlanok – a részét képező helyiségek –
üzemeltetéséről, felújításáról, karbantartásáról, a bennük lévő felszerelések, berendezések
pótlásáról saját költségviselésük mellett a tulajdonos Önkormányzat gondoskodik, ily
módon a Társult Önkormányzatok között e körben közös tulajdon nem keletkezik.
3.1. Amennyiben az Intézmény által benyújtott pályázat útján történik az 1.1.-1.2. pontban
nevesített ingatlanokat érintő ingóság beszerzése, felújítás, úgy az érintett tulajdonos
Önkormányzattal kell az intézményvezetőjének előzetesen egyeztetni, mely a saját
erőt is biztosítja. A beszerzett ingóságok és elvégzett felújítások tulajdonjoga is a saját
erőt biztosító önkormányzatot illeti meg.
3.2. Fentieknek megfelelően e körben sem keletkezik a Társult Önkormányzatok között
közös tulajdon.
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4. Amennyiben a 3. pontban foglaltaktól eltérően az Intézmény használatában lévő
épületekben a Társult Önkormányzatok közösen kívánnak értéknövelő beruházásnak
minősülő építési vagy szerelési munkát végezni, illetőleg jelentős felszerelés, vagy
nagyobb értékű ingóeszköz beszerzés történne, úgy ezen beruházásokat, beszerzéseket
megelőzően a Társult Önkormányzatok külön megállapodást kötnek a költségek
viseléséről, s annak megfelelően a közös beruházás, beszerzés alapján Őket megillető
tulajdoni hányadról.
5. A Társulás működése során a 3. pontban megjelölt vagyonkörön kívül keletkezett
vagyonnövekmény a Társult Önkormányzatok közös tulajdonát képezi, hozzájárulás
arányában.
IX. Beszámolás, ellenőrzés
1. A Társulás működéséről – tagjai útján – évente legalább egy alkalommal beszámol
tagjainak, mely beszámoló társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra.
2. A Társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály által hatáskörrel rendelkező
szervek és személyek ellenőrizhetik.
3. A Polgármesterek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a Társulás
tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.
4. Az Intézmény vezetője évente egy alkalommal a Társulási Tanács részére – az éves
költségvetésről, avagy a zárszámadásról szóló előterjesztéshez kapcsolódóan –beszámol az
Intézmény szakmai munkájáról.
X. Tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése
1. A Társuláshoz történő csatlakozás:
1.1. A Társulás a csatlakozást azon Önkormányzatok képviselő-testületei részére teszi
lehetővé, melyek:
a) elfogadják a Társulás céljait,
b) hatékonyan közreműködnek a jelen Megállapodásban meghatározott kötelező
feladatok költségkímélő megvalósításában, továbbá
c) jelen Megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
1.2. A Társuláshoz csatlakozni naptári év első napjával lehet, ha törvény másként nem
rendelkezik.
1.3. A Társuláshoz való csatlakozási szándékról, ha törvény eltérően nem rendelkezik,
legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni.
Erről
a
Társulási Tanácsot értesíteni kell. A csatlakozni kívánó Önkormányzat Képviselőtestületének csatlakozási szándékát tartalmazó határozatát a Társulási Tanács
Elnökének kell megküldeni.
1.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Önkormányzatok Képviselőtestületei minősített többséggel döntenek és egyidejűleg értesítik a Társulási Tanács
elnökét.
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2. Társulásból történő kiválás
2.1. A Társulásból kiválni naptári év utolsó napjával lehet.
2.2. A Társulási Megállapodás a X. 2.1. pontban meghatározott időponttól eltérő – év
közbeni tag kiválásának – érvényességéhez a Társult Önkormányzatok mindegyikének
minősített többséggel meghozott egyetértő döntése szükséges.
2.3. A Társulásból való kiválásról, ha törvény eltérően nem rendelkezik, - bármely esetben
– legalább hat hónappal korábban, minősített többséggel kell dönteni a Társulásból
kiváló Önkormányzat Képviselő-testületének. Erről a Társulási Tanácsot – annak
Elnökéhez küldött nyilatkozattal – a döntés meghozatalát követően 30 napon belül
értesíteni kell. Az értesítés a Társulási Megállapodás felmondását jelenti.
3. A Társulásból történő kizárás
3.1. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a Társulásból törtnő kizárásról a társult
tag súlyosan szerződés-ellenes magatartása miatt, ha az veszélyezteti a Társulás
céljának megvalósításában, a kötelező feladatok ellátásában. A Társulási Tanács tagjai
döntésükben kötve vannak a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületeinek
minősített többséggel hozott döntéséhez a kizárás kérdésében.
XI. A Társulás megszűnése, megszüntetése
1. A Társulás megszűnik:
a) ha a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b) ha társulás valamennyi tagjának képviselő-testületei minősített többségű döntéssel
azt elhatározzák,
c) a törvény erejénél fogva, valamint
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
XII. Elszámolás rendje a Társulásból történő kiválás, kizárás, illetve a Társulás
megszűnése, megszüntetése esetén
1. Mind a tagsági jogviszony, mind a Társulás megszűnésekor a Társulás tagjai egymással
kötelesek elszámolni.
2. A Társulás megszűnés, a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén – eltérő megállapodás
hiányában – a Társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a
társulás rendelkezésére bocsátotta. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
3. A Társulás megszűnése esetén a tagok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó
szabálya szerint járnak el azon elv figyelembe vételével, hogy a jelen Megállapodásban
meghatározott szociális és gyermekjóléti ellátást célzó ingatlanokban lévő többlet
berendezési, felszerelési tárgyak az ingatlan tulajdonosát illessék meg azzal, hogy a
vagyonnövekmény a társult Önkormányzatokat a vállalt közös feladatok fejlesztése
vonatkozásában, hozzájárulásuk alapján megillető részét – a megszűnés időpontjában
fennálló forgalmi érték alapján – a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testülete pénzben
megválthatja.
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4. A Társulásból történő kiválás esetén a vagyontárgy társulási tag részére történő kiadását
legfeljebb 5 évre el lehet halasztani, ha annak természetben történő kiadása veszélyeztetné
a társulás további működését. Ebben az esetben a kivált tagot – a Társulással kötött
szerződés alapján – használati díj illeti meg.
XIII. Záró rendelkezések
1. A Társulási Megállapodás 2013. július 1. napjától hatályos a Társult Önkormányzatok
Képviselő-testületinek egyetértő elfogadó határozatától függően.
2. A Képviselő-testület 101/2008.(IV.30.) határozattal jóváhagyott 2008. június 01. napjától
hatályos Társulási Megállapodás egyidejűleg hatályát veszti.
3. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai jelen
megállapodás mellékletei.
4. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá.
5. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott
döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához vagy a társulás
megszüntetéséhez.
6. A felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket
elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton, konszenzusos módon kívánják rendezni.
Bírói út igénybevételével kizárólag akkor élnek, ha az előzetes egyeztetés nem vezetett
eredményre.
7. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése során
felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság dönt.
8. A Társulási Megállapodást annak elolvasása, tartalmának megértése után a Társult
Önkormányzatok nevében eljáró polgármesterek, mint az önkormányzati akarattal
teljességgel megegyezőt, az a hivatalok jegyzőivel együtt helybenhagyólag, saját kezűleg
írják alá.
9. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozattal
hagyták jóvá:
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
LaK Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
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) határozattal,
) határozattal,
) határozattal,
) határozattal,
) határozattal,
) határozattal,
) határozattal,
) határozattal,
) határozattal,
) határozattal,
) határozattal.
) határozattal,
) határozattal,
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Edelény Város Önkormányzata képviseletében:
Molnár Oszkár polgármester

………………………………….

P.H.
Dátum: …………………………………
Damak Község Önkormányzata képviseletében:
Baranyay Barnabás polgármester

……………………………….

P.H.
Dátum: …………………………………
Komjáti Község Önkormányzata képviseletében:
Bárczi László polgármester

………………………………

P.H.
Dátum: …………………………………
Tornaszentandrás Község Önkormányzata képviseletében:
Krajnyák Dénes polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Hangács Község Önkormányzat képviseletében:
Hajdú Zoltán polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Tomor Község Önkormányzata képviseletében:
Szilvai Attila polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Hegymeg Község Önkormányzata képviseletében:
Varga Zoltánné polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
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Abod Község Önkormányzata képviseletében:
Restyánszki Gábor polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Balajt Község Önkormányzata Képviseletében:
Szabó Zoltán polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Ládbesenyő Község Önkormányzata képviseletében:
Fedor Attila polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Lak Község Önkormányzata képviseletében:
Garai Bertalan polgármester

…………………………........
P.H.
Dátum: …………………………………

Irota Község Önkormányzata képviseletében:
Bencs Sándor polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
Szakácsi Község Önkormányzata képviseletében:
Feketéné Bisztrán Ilona Mária polgármester

…………………………........

P.H.
Dátum: …………………………………
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Felhatalmazás
…………………………………………………….
a hitelintézet neve és címe

Az Edelény településen, 2013. június ……. napján kelt Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és
Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás létrehozását létrehozó társulási megállapodás
VII. fejezet 6. pontja alapján ………………………. Önkormányzata (…….. …………………………,
…………………….. u. ………… sz., képviseli: …………………… polgármester) felhatalmazza a
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulást
(3780 Edelény, István király útja 52., bankszámlaszám: ……………………-…………………,
képviseli: Molnár Oszká elnök) mint jogosultat,hogy a társulási megállapodásból eredő lejárt
követelését a(z) …………………………....-nál/-nél vezetett ………………………………….
pénzforgalmi jelzőszámú számlája terhére külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési
megbízással érvényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül. A számlatulajdonos
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti számlát megszünteti, új számlát nyit, erről a
tényről és annak adatairól Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulást írásban 5 munkanapon belül tájékoztatja, továbbá az új számlára új
felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a számlatulajdonos és a beszedési
megbízás
jogosultjának közösen tett nyilatkozatával lehetséges.

Kelt: …………………, ………. év ………………………. hó …… nap

……………………..………………………………
a számlatulajdonos cégszerű aláírása és bélyegzője

Záradék:
A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy a beszedési megbízás visszavonása csak a
számlatulajdonos és a jogosult közösen tett nyilatkozatával történhet.

……………………………….
a hitelintézet cégszerű aláírása és bélyegzője
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8./ Napirendi pont tárgya:
Ivóvíz szolgáltatási feladatok közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és a
víziközművek
üzemeltetési
ajánlatáról
hozott
35/2013.(IV.30.),
valamint
a
36/2013.(IV.30.)határozatok módosításáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Ivóvíz szolgáltatási feladatok közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről, és a víziközművek üzemeltetési ajánlatáról hozott
35/2013.(IV.30.), valamint a 36/2013. (IV.30.) határozatok módosításáról

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az ivóvíz
szolgáltatási feladatok közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és a
víziközművek üzemeltetési ajánlatáról hozott 35/2013. (IV.30.), valamint a
36/2013.(IV.30.) határozatok módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz szolgáltatási
feladatok közös megegyezéssel történő megszüntetéséről hozott 35/2013.(IV.30.)
határozat 1.) pontjának azt a részét, melyben 2013. június 01. napjával kérte a
BORSODVÍZ Önkormányzati Közüzemi Szolgálat Zártkörűen működő
Részvénytársaságot, hogy járuljon hozzá szolgáltatási feladatok
közös
megegyezéssel való megszüntetéséhez az alábbiak szerint módosítja:
„ Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BORSODVÍZ Zrt.
hozzájárulása alapján az ivóvíz szolgáltatási feladatai - 2013. július 31.
napjával közös megegyezéssel megszünteti.”
2. Képviselő-testület módosítja a 36/2013.(IV.30.) határozatának 3.) pontját, mely
szerint a „Bérleti Üzemeltetési Szerződés” 2013. június 01. napján lép hatályba,
amennyiben a BORSODVÍZ Zrt. a szolgáltatás 2013. május 31. napjával történő
megszüntetéséhez hozzájárul.
„ A BORSODVÍZ Zrt. hozzájárulása alapján a „Bérleti Üzemeltetési Szerződés” az
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.-vel (Kazincbarcika) az ívóvíz
közművek üzemeltetéséről, a közműves ivóvízellátásáról 2013. augusztus 01.
napján lép hatályba.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti
megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal, illetve 2013. augusztus 1.
Felelős:
polgármester, jegyző
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Melléklet az 52/2013.(VI.25.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

amely létrejött egyrészről
Abod Település Önkormányzata (Székhely: 3753 Abod, Magyar út 42.
Adószám:15548122-1-05, Képviseli: Restyánszki Gábor polgármester) mint tulajdonos
önkormányzat (továbbiakban Tulajdonos),
másrészről a
Borsodvíz Zrt., (Székhely: 3527 Miskolc, Tömösi út 2., adószám: 11072092-2-05,
Képviselő: Ficsor Miklós cégvezető) mint korábbi Üzemeltető,
(együttesen: Felek) között az alábbiak szerint:

1.

A Borsodvíz Zrt., mint korábbi Üzemeltető és a Tulajdonos Önkormányzat között
fennálló üzemeltetési szerződést és annak minden jelenleg hatályos módosítását a Felek
közös megegyezéssel 2013.07.31. napjával megszüntetik, s egyben az alábbiakban
állapodnak meg:

1.1. A Borsodvíz Zrt., mint korábbi Üzemeltető 2013.08.01. napján az üzemeltetésre rábízott
teljes ivóvízközmű-rendszert és a kapcsolódó dokumentációt hiánytalan, működőképes
állapotban átadja az ÉRV ZRt, mint új Üzemeltető részére.
1.2. A Borsodvíz Zrt.-nél a víziközmű-rendszer, valamint a kapcsolódó dokumentáció
átadására kijelölt személy:
Név:
………………………………..
Telefonszám:
………………………………..
E-mail cím:
………………………………..
2.

A Borsodvíz Zrt. kijelenti, a szerződés tárgyát képező
üzemeltetésével kapcsolatosan semmiféle igényt nem támaszt.

víziközmű-rendszer

3.

A megállapodást a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Abod, 2013. ………………….
……………………………………
Abod Községi Önkormányzat

………………………………………..
Borsodvíz Zrt.
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9./ Napirendi pont tárgya:
Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátotta.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett - valamennyi
képviselő döntésben való részvételével - elfogadta, majd meghozta az alábbi határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról” szóló
előterjesztést és az alábbi döntést meghozta:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Helyi
Esélyegyenlőségi Program”-ot a határozat mellékleteként
jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
polgármester
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Melléklet az 53/2013.(VI.25.) határozathoz

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Abod Község Önkormányzata

2013-2018.

2013. június 25.
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Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)
Bevezetés
Az esélyegyenlőségi program alapvető célja, hogy biztosítsa Edelényben a szegregációmentesség és
az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés
egyenlőségének biztosításán túl célul tűzi ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások
megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetűek hátrányainak kompenzálása és az
esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.
Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
Edelény Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.
Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal
összehangolja a település más dokumentumait 1, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő
intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során
bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami
intézményfenntartóira.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A település bemutatása
Abod minden bizonnyal az 1200-as években már létező település. Egy 1300-ban keletkezett oklevél
említi először, Vyobud (Újabod) néven. A nevezett birtok Torna vármegye ispánjának fia, Dénes adja
el az Apc (Opuz) nembéli Dethmar fia Domokosnak. Abod nevét sokan a török eredetű apa jelentésű
apa, aba főnévvel hozzák összefüggésbe. Szerintük az Abod név nem más mint az Aba, Ab
személynév kicsinyítő-becéző képzős származéka. Az Aba név egyébként ősi magyar nemzetséget
takar. Az Aba nemzetség Szent István korában a legtekintélyesebb és leggazdagabb család volt
Abaúj, Sáros, Borsod, Heves vármegyében.
A 16. század közepén már a Bebek család birtokában találjuk. A család birtokainak központja
Szendrő illetve a szendrői vár. Miután 1566-ban Bebek Györgytől -a vár megostromlásával - elvette
jószágait a király, és Szendrő kincstári birtok lett, Abod a szendrői vár tartozékaként - a környező
településekkel együtt -annak sorsában osztozott. Abodot a török 1576-ban kirabolta és elpusztította.
Ám ez nem jelent teljes pusztulást, mivel az 1577-es adójegyzéken már a török adófizetők sorában
találjuk (Turcis subjecti). 1690-ben kerül először a gróf Csáky család tulajdonába a község. Az ő
tulajdonukba marad a falu a 19. század közepéig. Az 1690-es évek végi betelepülés során szláv
(ruszin) közösség települt meg a faluban. Ez a tény nem zárta ki egy második, sőt harmadik
betelepülési hullámot.
Podharszky Lajos abodi körjegyző 1864. május 5-én ezt írja: "… tótok a' a múlt században circa
Annum 1711. Szepes Sáros 's Felső Abaúj megyéből itten telepedni kedtek". A ruszinok igazán nagy
betelepülési hulláma 1730 körül érte el a megyét. A második betelepülési hullám a 18. század
közepéig elhúzódott. A Rákóczi-szabadságharc, és a megyén végigsöpört pestisjárvány is nagy
1

Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv,
Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció
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károkat okozott.A nagy pestisjárványról Borsovai Lengyel Gyula, a szendrőládi református lelkész,
így ír 'Az ember sohasem tudhatja' című novellájában: " …Felvett egy ágat, és visszafordult a
templom felé. Ott megtámaszkodott a falnál és a kezében lévő üszkos faággal felírta az árván maradt
templom falára: 'A familiák mind elhagytak. Abod helység pusztán marad az Úrnak 1710.
esztendejében. A holtaknak legyen csendes nyugodalmuk'. Aztán bement a házba, vállára vetette a
tarisznyát, füttyentett a fehér szőrű kutyának, s lehajtott fejjel elindult az Imolyás felé. … Az Imolyás
tisztásán megállott. Ott terült el alatta a kihalt falu."A falu kivette részét a világháborúkból, az
iparosodásból. A faluközösséget azonban semmivel nem tudták rákényszertíteni, hogy
termelőszövetkezetet alakítson. A 'legkeményebb' kommunizmus idején is egyéni gazdálkodást
folytattak a lakosok. Meg kell említeni, a község volt szénbányáját, a Czekeházy kastélyt és majort
(melyek ma már nem állnak), a Királykúti gazdaságot, illetve a falu pincesorát. Az idősebbek még
beszélik a faluban, hogy az 19. század végén még járható volt az az alagútrendszer mely összekötötte
a települést a szendrői várral, illetve az edelényi földvárral.
Közszolgáltatások
Oktatás-nevelés:
A településen köznevelési intézmény nem található, a feladatot Edelényben látják el. Az
oktatási-nevelési feladataiban az alábbi fenntartók és intézmények vesznek részt:
1. Óvoda
• Edelény Város Önkormányzatának a társult településekkel közösen fenntartott
intézménye:
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
2. Alapfokú oktatás
• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Edelény Város Önkormányzata
által működtetett intézmény:
Borsodi Általános Iskola
2. Pedagógiai szakszolgálat
• Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott, Edelény Város Önkormányzata
által működtetett intézmény:
Pedagógiai Szakszolgálati Intézet
Egészségügyi ellátás:
Háziorvosi szolgálat
Edelényben látják el a feladatot. Az egészségügyi alapellátási feladatokat 5 körzetben felnőtt
háziorvosok, 2 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben pedig fogszakorvosok látják el. A
városban háziorvosi felnőtt és gyermek, valamint fogaszati ügyelet is működik.
Szociális ellátás:
Szolgáltatások
- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- idősek klubja
- idősek otthona
- családsegítés
- gyermekjóléti szolgálat
- otthoni szakápolás
A feladatokat Edelény Város Önkormányzat fenntartásában álló Szociális Szolgáltató Központ
látja el.
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Közigazgatás:
1. Önkormányzat
A Képviselő-testület 5 főből áll. 1 bizottság működik.
A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik.
2. Polgármesteri Hivatal
- A feladatokat az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A hivatalnak állandó
kirendeltsége működik 1 fő ügyintézővel.
3. Edelényi Kistérségi Többcélú Társulása
Székhelye Edelényben található, hivatali szervezete a Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
szervezeti egységeként működik.
Kultúra:
Kulturális intézmény nem működik a településen (1 db kultúrterem van).
1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén
lakónépesség
Borsod-AbaújZemplén Megye

Abod
2007 (fő)

231 fő

732022 fő

2008 (fő)

228 fő

726 507 fő

Lakónépesség számának változása (%)

98,7 %

99,2 %

235fő

721 056 fő

103,1 %

99,2%

229fő

715 562

97,4 %

99,2%

2011 (fő)

229fő

710 307

Lakónépesség számának változása (%)

100 %

99,3%

2012 (fő)

n.a. fő

n.a.

%

n.a.

2009 (fő)
Lakónépesség számának változása (%)
2010 (fő)
Lakónépesség számának változása (%)

Lakónépesség számának változása (%)
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
2. számú táblázat - Állandó népesség
állandó népesség száma
2011. év
nő
férfi

Abod
230fő
121fő
52,6%
109fő
47,7%

Borsod-AbaújZemplén Megye

710 307 fő
368 620fő

51,9%
341 687fő
48,1%
61

0-2 évesek
0-14 éves nők
0-14 éves férfiak
15-17 éves nők
15-17 éves férfiak
18-54 éves nők
18-59 éves férfiak
60-64 éves nők
60-64 éves férfiak
65 év feletti nők
65 év feletti férfiak

10fő
4,3%
14fő
6,0%
17fő
7,4%
4fő
1,3%
3fő
1,7%
50fő
13,4%
58fő
19,1%
7fő
3,0%
6fő
2,6%
37fő
16,1%
25fő
10,9%

20 430fő

2,9%
54 408fő
7,7%
57 4858,1fő
8,1%
13 2071,9fő
1,9%
13 798fő
1,9%
178 330fő
25,1%
212 430fő
29,9%
23 555fő
3,3%
19 096fő
2,7%
71 301fő
10,0%
38 878fő
5,5%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
3. számú táblázat - Öregedési index
Abod

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)

Öregedési index
(%)

n.a.
65
65
62
62
n.a.

42
23
27
33
31
n.a.

n.a.
282,6
240,7
187,9
200,0
n.a.

0-14 éves korú állandó lakosok
száma (fő)
n.a.
119 540
116 809
114 240
111 893
n.a.

Öregedési index
(%)
n.a.
92,3
95,1
96,8
98,5
n.a.

2001
2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

65 év feletti állandó
lakosok száma (fő)
2001
n.a.
110 295
2008
111 121
2009
110 529
2010
110 179
2011
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Borsod-AbaújZemplén Megye
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4. számú táblázat - Belföldi vándorlások
állandó jellegű
Abod
odavándorlás
8
2008
21
2009
9
2010
11
2011
n.a.
2012
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Borsod-AbaújZemplén Megye

elvándorlás

egyenleg

mutató

10
7
16
10
n.a.

-2
+14
-7
+1
n.a.

80,0
300,0
56,3
110
n.a.

állandó jellegű
odavándorlás

elvándorlás

egyenleg

mutató

16 541
20 152
82,1
2008
-3611
14
614
17 586
83,1
2009
-2972
13
937
16 353
85,2
2010
-2416
13
659
16 239
84,1
2011
-2580
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
A megyei adatokkal történő összehasonlításhoz a mutatót úgy számoljuk ki, hogy az odavándorlások
számát elosztjuk az elvándorlások számával és megszorozzuk százzal.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás
Élve születések
halálozások száma
Abod
száma
2008
1
4
2009
3
3
2010
3
7
2011
1
3
2012
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye

2008
2009
2010
2011
2012

Élve születések
száma
7 425
7 142
6 686
6 551
n.a.

természetes szaporodás
(fő)

mutató

-3
0
-4
-2
n.a.

25
100
42,8
33,3
n.a.

halálozások természetes szaporodás
száma
(fő)
9 699
-2274
9 682
-2540
9 877
-3191
9 518
-2967
n.a.
n.a.

mutató
76,6
73,8
67,7
68,8
n.a.

A lakónépesség száma lassuló mértékben, de folyamatos csökkenést mutat. A településen élők között
nők élnek nagyobb számban 121 fő. A 18 éven aluliak száma 31 fő (ebből 14 fő nő), 60 év felettiek
száma 75 fő (ebből 44 fő nő).
Fentiek alapján az esélyegyenlőségi program célcsoportjába tartozók száma életkor és nem szerinti
csoportosítás alapján mintegy 169 fő, a település lakosságának 73,5%-a.
A település lakossága az elöregedő népességszerkezet kialakulása felé tart. Hosszú távon várhatóan
az idősek fokozottabb ellátásával kell számolni a településen, miközben jó ideig jelentős marad a 14
éves aluli lakosok száma is.
Megyei összehasonlításban a lakosság számának alakulását és a korösszetételt vizsgálva
megállapítható, hogy a 0-2 évesek aránya, illetve a 65 év feletti nők és férfiak aránya magasabb a
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településen. Rendkívül magas a településen az öregedési index, és alacsony a természetes szaporodás,
az elvándorlás azonban kevésbé jellemző. Az elvándorlás esetében a kedvezőbb tendenciát
árnyalhatja az, hogy az öregedő korösszetétel miatt feltételezhető, hogy az idősebb korosztály
zámának növekedése miatt lassul az elvándorlás, mivel az idősebb korosztály sokkal kevésbé
mobilis.

Értékeink, küldetésünk
Alapvető célunk biztosítani a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének
teljes körű érvényesülését. A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl
az esélyteremtés, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítása a településen élő nők, gyermekek,
idősek, roma származásúak hátrányainak kompenzálása az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében.

Célok
A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja
A Képviselő-testület az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:
- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a
helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések
érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).
A HEP helyzetelemző részének célja
Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében
nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát,
valamint helyzetét a településen.
E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő
hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.
További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a
területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.
A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP
IT tartalmazza.
A HEP IT célja
Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából.
További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.
Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a
programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó
tematikus munkacsoportokat.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)
1. Jogszabályi háttér bemutatása
1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása
A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A
program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,
 a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi
mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének szempontjai” fejezete és
 a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.)
EMMI rendelet alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a
 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.)
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban:
Szt.)
 a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(továbbiakban: Flt.)
 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi
törvény)
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.)
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira.
Az EU 2020 stratégia
Az Európa 2020 az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája, a 2000-ben megkezdett
Lisszaboni Stratégia folytatása, annak tapasztalatait beépítő új, közösségi gazdaságpolitikai
célrendszer és ahhoz tartozó intézkedésterv. Célja nem csupán a válság leküzdése, a stratégia az
uniós növekedési modell hiányosságait hivatott megszüntetni, és az intelligensebb, fenntarthatóbb és
befogadóbb növekedés feltételeit kívánja megteremteni. Az esélyegyenlőség szempontjából releváns
célkitűzések, melyeket 2020-ra az EU egészének teljesítenie kell két területen is megjelenik. Az
oktatásban a lemorzsolódási arányt 10% alá kell csökkenteni. A szegénység/társadalmi kirekesztés
ellen ható intézkedések sora pedig azt célozza, hogy legalább 20 millióval csökkenjen azok száma,
akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a
kirekesztődés reális veszélyt jelent.
Nemzeti Reform Program
Az Európa 2020 stratégia megvalósításának legfontosabb eszközét tagállami szinten a nemzeti
reformprogramok jelentik, melyeket a tagállamoknak minden év áprilisában, a
stabilitási/konvergencia programokkal együtt kell elkészíteniük. A nemzeti reformprogramok rögzítik
az uniós kiemelt célok alapján megfogalmazott nemzeti célokat, továbbá ismertetik, hogyan kívánják
a kormányok a célokat teljesíteni, illetve a növekedést hátráltató akadályokat leküzdeni. A
dokumentumok azt is meghatározzák, hogy kik, mikor, milyen intézkedéseket hoznak majd, s hogy
ennek milyen költségvetési vonzatai lesznek. A Nemzeti Reform Program az esélyegyenlőségi
célcsoportok helyzete javításának szempontjából közvetlen jelentőséggel bíró célkitűzéseket és
intézkedéseket tett.
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Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (NTFS) az Európai Bizottság által 2011-ben
jóváhagyott „A nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig” című
dokumentumban foglaltakhoz illeszkedik. Az NTFS a szegénység elleni fellépés érdekében
megfogalmazott felzárkózás-politikát helyezi középpontba, emellett hangsúlyos célja a roma
közösségek kirekesztése ellen ható folyamatok megelőzése, felszámolása. A stratégia célja, hogy a
szegénység szempontjából meghatározó problématerületek – gyermekszegénység, romák helyzete,
hátrányos helyzetű térségek – hosszú távú elképzeléseinek integrálását, kiegészítését, egységes
célrendszerben történő kezelését kívánja előmozdítani, figyelemmel, a többi, a társadalmi felzárkózás
szempontjából releváns stratégiára, így a gazdaságfejlesztéssel és foglalkoztatáspolitikára, a
vidékfejlesztésre, az egészségügyi, szociálpolitikai, közigazgatási elképzelésekre.
„Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia
A Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia szükségességét elsősorban az indokolta, hogy
csökkentse a gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit. A törvény
minden gyerekre kiterjed, de értelemszerűen azoknak a gyerekeknek kell prioritást kapniuk, akiknek
érdekei a legjobban sérülnek, akiknél a nélkülözések a legjobban korlátozzák fejlődésüket. A
Nemzeti Stratégia másik fontos indoka a szegénységi ciklus megszakításának szükségessége, a
gyermekek és a társadalom közös távlati érdeke.
Roma Integráció Évtizede Program
Az Országgyűlés 2007. június 25-én fogadta el a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai
Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) OGY határozatot, amely a Kormány feladatául tűzi, hogy a
Stratégiai Terv végrehajtására készítsen rövid távú, kétéves időszakokra szóló intézkedési terveket. A
Stratégiai Terv négy prioritási területen (oktatás, foglalkoztatás, lakhatás és egészségügy), az egyenlő
bánásmód érvényesítésével kapcsolatban, továbbá a kultúra, a média és a sport területén határoz meg
átfogó célokat, a célokhoz kapcsolódó konkrét feladatokat, az ezekhez rendelt mutatókat, továbbá a
feladatok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A nemek közötti esélyegyenlőség megteremtését a
négy prioritási területen megfogalmazottakhoz kapcsolódó feladatokon és intézkedéseken keresztül
kívánja megvalósítani.
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
Az Országgyűlés 2009-ben fogadta a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról készült dokumentumot (88/2009.
(X. 29.)OGY határozat. A Stratégia az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos állami felelősség
összefoglalása a 2009-2024. időszakra vonatkozóan. Részletezi az ifjúságpolitika hosszú távú
társadalmi céljait, megvalósításukhoz az egyes területeken a horizontális és specifikus célokat,
valamint ezekhez kapcsolódó részcélokat határoz meg. A Stratégia megvalósítása kétéves cselekvési
tervek mentén történik, a 2012-2013. évi cselekvési tervről az 1590/2012. (XII. 27.) Korm. határozat
rendelkezik.
1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.
5/2013. (IV.3.) rendelet közművelődésről.
A rendelet céljaként fogalmazza meg többek között a lakosság élet- és munkaképességének
növelését, a speciális helyzetű népességcsoportok művelődési közösségeinek gondozását.
Egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 8/2002. (XII.02.) rendelet
9/2013. (IV.22.) rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól
- Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások
aktív korúak ellátása, átmeneti segély, temetési segély
- Természetben nyújtott szociális ellátások
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köztemetés, közgyógyellátás
- Szociális szolgáltatások
étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, nappali
ellátás, idősek klubja.
8/2013. (IV.22.) rendelet a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról
A rendelet alapján támogatásban részesíthető az a gyermek, ahol a család időszakosan létfenntartási
gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

2. Stratégiai környezet bemutatása
2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai
koncepciókkal, programokkal

és

települési

önkormányzati

dokumentumokkal,

10/2011. (IV.29.) határozattal elfogadott Gazdasági Program.
A gazdasági program Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
116. §-a alapján készült. Főbb fejezetei: vagyongazdálkodás, pénzügyi gazdálkodás, infrastruktúrahálózat fejlesztése, kulturális, turisztikai fejlesztés, oktatási intézményhálózat, egészségügyi
feladatok, szociális feladatok, környezetvédelem, víz- és hulladékgazdálkodás, sport-szabadidő,
informatika, nemzetközi kapcsolatok, civil kapcsolatok, egyházak. A dokumentum a fenti
témakörökre lebontva határozza meg az önkormányzat fejlesztési elképzeléseit.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § szerinta jegyző, által elkészített, a
következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót Képviselő-testület 74/2012. (XI.26.) határozattal
hagyta jóvá.
4/2003. (IV.3.) határozat a Helyi építési szabályzatról
2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása
Óvodai feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás.
Tagjai: Abod, Balajt, Damak, Edelény, Ládbesenyő települések
A társulás által ellátandó közös feladat gyakorlása, társulás célja:
Óvodai nevelés minőségének javítása az esélyteremtést erősítő oktatásszolgáltatás
érdekében.
b)
Az óvodai humánerőforrás összehangolt hasznosítása, képzése.
c)
A költséghatékony működtetés megvalósítása.
d)
A szakmai munka színvonalának javítása.
e)
A feladatellátás költséghatékonyságának növelése, az intézmények egy
gyermeklétszámra vetített fajlagos költségeinek csökkentése érdekében.
Megfogalmazott célok megvalósítása révén a közoktatási integráció kiteljesítése.
A feladatot az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde látja el. A közös fenntartással működtetett
intézmények vonatkozásában Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja a
fenntartással kapcsolatos feladat- és hatásköröket, illetve Edelény Város mindenkori polgármestere
gyakorolja az intézményvezető vonatkozásában az egyéb munkáltatói jogokat.
a)

Intézményfenntartó társulás alap- és szakosított szociális szolgáltatások ellátására.
Társulás tagjai: Damak, Komjáti, Tornaszentandrás, Hangács, Tomor, Hegymeg, Abod, Balajt,
Ládbesenyő, Lak, Irota, Szakácsi, Edelény települések.
Ellátott feladatok:
- családsegítés,
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-

gyermekjóléti szolgáltatás,
házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
ápolást-, gondozást nyújtó bentlakásos intézményi ellátás.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns
adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása
A települési önkormányzat nem gyűjtött és nem elemzett adatokat a romákkal, nőkkel és a
fogyatékkal élőkkel kapcsolatban.
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
Napjainkban egyre gyakrabban használt fogalom a mélyszegénység. Nem csak tudományos fogalom
a szociológiában, de a hétköznapi élet jelensége. Azt jelenti, amikor valaki vagy valakik tartósan a
létminimum szintje alatt élnek és szinte esélyük sincs arra, hogy ebből önerőből kilépjenek.
A mélyszegénység összetett jelenség, amelynek okai többek között társadalmi és gazdasági
hátrányok, iskolai, képzettségbeli és foglalkoztatottságbeli deficitekben mutatkoznak meg, és súlyos
megélhetési zavarokhoz vezetnek. A szegénység kialakulásának okai többek közt a rendszerváltást
követően a munkahelyek megszűnésére, a munkanélküliségre, a munkaerő-piaci esélyek szűkülésére
– nem kis részben az oktatás és képzés hiányosságaira -, a jóléti ellátások által kezelni nem tudott
egyéni, családi válsághelyzetekre, a megfelelő ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz történő hozzáférés
hiányosságaira vezethetők vissza (Ld. pl. A tartós szegénység csökkentésének lehetőségei
Magyarországon,
Budapest
Intézet,
2012,.
www.budapestinstitute.eu/uploads/BI_tartos_szegenyseg_okok_1.1.pdf). A mélyszegénység hatása
az alapvető létfeltételekben, a lakhatási, táplálkozási körülményekben, az érintettek egészségi
állapotában is jelentkezik. A szegénység szempontjából meghatározó társadalmi jellemző a családok
gyermekszáma, illetve a gyermekszegénység („a szegénység fiatal arca”: a szegények mintegy 30%-a
0–17 éves korosztályhoz tartozik), valamint a falusi lakókörnyezet (a szegények több mint fele
községekben él).
Ez az állapot az érintetteket nagyon gyorsan megbélyegzi és a társadalomból való kirekesztettségüket
okozza.
A társadalmi leszakadás meghatározó részben tehát a szegénységgel összefüggő körülményekből
fakad. A szegregáció mértéke, a társadalmi élet jelentős területeiről való tömeges kizáródás súlyos
társadalmi probléma.
Ma Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millióan) a szegénységi küszöb alatt él, közülük
1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok különösen sújtják a gyermekeket és a
hátrányos helyzetű térségekben élőket. A cigányok/romák nagy többsége ehhez az utóbbi csoporthoz
tartozik.
A gyakorlatban a mélyszegénység fogalmát azonosítják a cigánysággal. Ez nem más, mint az etnikai
és szociális dimenzió összemosása, és ezzel a társadalmi kirekesztettségből fakadó összes probléma
„cigánykérdésként” való felfogása. Fontos azonban tudomásul venni, hogy a cigányság és a
mélyszegénység két olyan halmazt képez, melynek van ugyan közös metszete, ám a kettő nem fedi
teljesen egymást. Nem igaz, hogy minden mélyszegénységben élő ember cigány/roma. Az viszont
kijelenthető, hogy a cigányok élete a mélyszegénységtől függetlenül is sokkal inkább terhelt az őket
érintő diszkrimináció rejtett és nyílt dimenzióinak a kíméletlen érvényesülése miatt. (Cserti-CsapóOrsós 2012)
A romák az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. Többségük szegregált,
vagy szegregálódó településeken, településrészeken él. Lakáskörülményeik jóval elmaradnak a
magyarországi átlagtól, oktatási és munkaerő-piaci esélyeik rosszak, az egészségügyi helyzetük
katasztrofális.
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A kistérségben a roma népesség száma és aránya országos összehasonlításban a legmagasabbak közé
tartozik. A több időpontban történt adatfelvételre alapuló becslések alapján 8300 fő, az összlakosság
23%-a tartozik a roma etnikumhoz.
3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet
A jövedelem és vagyon fogalmát a Szt. 4. §-a és a Cst. 4. §-a határozza meg a jogszabályok hatálya
alá tartozó ellátások vonatkozásában. Ezek szerint jövedelem az a személyi jövedelemadóról szóló
törvényben adóköteles jövedelemként meghatározott – belföldről vagy külföldről származó –
vagyoni érték, bevétel, amelynek havi összege meghaladja a mindenkori legkisebb munkabér
összegét.
3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció
A helyi önkormányzat a Mötv. 15. §-a szerint feladat- és hatásköreinek ellátása során – törvényben
meghatározott módon és mértékben – biztosítja a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy
feladatellátásba történő bevonását.
A helyi önkormányzat az Flt. 8. §-a értelmében külön törvényben meghatározott foglalkoztatási
feladatainak ellátása során
a) közfoglalkoztatást szervez.
b) figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatási viszonyok alakulását,
c) döntéseinek előkészítése, valamint végrehajtása során figyelembe veszi azok
foglalkoztatáspolitikai következményeit,
d) az állami foglalkoztatási szerv működési feltételeihez és fejlesztéséhez támogatást nyújt.
a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya
A településen a teljes lakónépességen belül az elmúlt években 15-25% között mozgott a
nyilvántartott álláskeresők aránya. A tartós munkanélküliek száma 22-30 fő között mozgott. Ez azt
jelenti, hogy a nyilvántartott álláskeresők közül a tartós munkanélküliek aránya az elmúlt években
50% körüli értékeket mutatott (2008: 45.5%, 2009: 51,9%,2010: 61,9%, 2011: 50,0%). Ez nagyjából
megegyezik az edelényi adatokkal (2008: 57,5%, 2009: 62,9%, 2010: 59,4%, 2011: 49,4%).
A teljes lakónépességen belül nyilvántartott álláskeresők között arányában több a férfi (15,9% 12,5%), de a nyilvántartott álláskeresők közül a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek
között viszont arányában több nő található (64,3% - 37,5%).
Megyei adatokkal összehasonlítva 2011-ben a nyilvántartott álláskeresők aránya sokkal magasabb a
megyei átlagnál (36,8% – 13,6%). A 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek tekintetében
összességében a megyei adatokkal megegyeznek a települési adatok, azonban a nők aránya a megyei
adatokénál magasabb (64,3% - 54,7%), a férfiaké alacsonyabb (37,5% - 43,9%) szintet ért el 2011.
évben
Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerinti adatait vizsgálva arra a következtetésre
juthatunk a megyei adatokkal összehasonlítva, hogy lényegesen magasabb arányú a 21-25 éves
munkanélküliek aránya a településen (23,3% - 15,1%), illetve a megyei adatokat meghaladó mértékű
a munkanélküliek aránya a 46-60 év közöttiek körében.
A településen élő 18-29 évesek száma folyamatosan növekszik a településen. A nyilvántartott
pályakezdő álláskeresők száma és aránya azonban nem változott. A 2011. évi adatok alapján a
nyilvántartott pályakezdő álláskeresők aránya a megyei adatokkal nagyjából megegyezik.
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3.2.1. számú táblázat - Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma
15-64 év közötti
nyilvántartott álláskeresők száma
Abod
lakónépesség (fő)
összese
nő
férfi
nő
férfi
összesen
n
fő
%
fő
%
fő
%
69
72
141
12
17,4
10
13,9
22
15,6
2008
72
62
134
17
23,6
10
16,1
27
20,1
2009
67
70
137
11
16,4
10
14,3
21
15,3
2010
70
53
123
14
20,0
16
30,2
30
24,4
2011
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2011

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
15-64 év közötti
nyilvántartott álláskeresők száma
lakónépesség (fő)
összese
nő
férfi
nő
férfi
összesen
n
fő
%
fő
%
fő
%
247912 245324 493236 31 069 12,5 35 849 14,6 66 918
13,6

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
Abod
nyilvántartott álláskeresők
száma összesen

fő

2008

2009

2010

2011

2012

22

27

21

30

n.a.

0
0
7
25,9
2
7,4
2
7,4
3
11,1
3
11,1
4
14,8
4
14,8
1
3,7
1
3,7

1
4,8
5
23,8
1
4,8
2
9,5
6
28,6
2
9,5
1
4,8
3
14,3
0
0
0
0

1
3,3
7
23,3
3
10
3
10
4
13,3
2
6,7
4
13,3
4
13,3
2
6,7
0
0

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2
fő
9,1
%
3
fő
21-25 év
13,6
%
2
fő
26-30 év
9,1
%
1
fő
31-35 év
4,5
%
4
fő
36-40 év
18,2
%
3
fő
41-45 év
13,6
%
2
fő
46-50 év
9,1
%
2
fő
51-55 év
9,1
%
3
fő
56-60 év
13,6
%
0
fő
61 év felett
0
%
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

20 éves és fiatalabb
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Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye
nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen
20 éves és fiatalabb
21-25 év
26-30 év
31-35 év
36-40 év
41-45 év
46-50 év
51-55 év
56-60 év
61 év felett

2011

fő

66918

fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%
fő
%

3 251

4,9
10 089

15,1
7 905

11,8
8 354

12,5
8 462

12,6
8 417

12,6
7 842

11,7
8 015

12,0
4 281

6,4
302

0,5

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és
aránya nemenként
nyilvántartott/regisztrált
180 napnál régebben regisztrált
Abod
munkanélküli összesen
munkanélküli
fő
fő
%
összes
nő
férfi összesen
nő
férfi
Nő
férfi
összesen
en
12
10
22
7
3
10
58,3
30
45,5
2008
17
10
27
10
4
14
58,8
40
51,9
2009
11
10
21
9
4
13
81,8
40
61,9
2010
14
16
30
9
6
15
64,3
37,5
50,0
2011
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

2011

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
nyilvántartott/regisztrált
180 napnál régebben regisztrált
munkanélküli összesen
munkanélküli
fő
fő
%
összese
nő
férfi
összesen
nő
férfi
Nő
férfi
összesen
n
16 996 15 738
32 734
31069 35849
66918
54,7
43,9
48,9

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma
nemenként
év
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
71

Abod
2008
2009
2010
2011
2012

év

2011

nő
fő

férfi
fő

összese
n
fő

15
17
18
19

18
20
18
19

33
37
36
38

n.a.

n.a.

n.a.

nő
%

fő

%

összesen
fő
%

1
2
2
2

6,7
11,8
11,1
10,5

1
0
0
1

5,6
0
0
5,3

2
2
2
3

6,1
5,4
5,6
7,9

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

fő

Férfi

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
18-29 évesek száma
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
nő
férfi
összesen
nő
Férfi
összesen
fő
fő
fő
fő
%
fő
%
fő
%
6,2
6,6
6,4
56 455
60 138
116 593
3 476
3 980
7 456

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága
A településen a nyilvántartott álláskeresők körében a 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel
rendelkezők aránya magasabb a megyei átlagnál (70,0% - 53,0%).
Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszámáról és a 8. évfolyamot eredményesen végzettekről
rendelkezésre álló adatok szerint az elmúlt években a településen nem került sor általános iskolai
felnőttoktatásra.
3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség
15 éves és idősebb
15-X éves legalább
év
lakosság száma
általános iskolát végzettek
összesen
száma
összesen
nő férfi összesen
nő
férfi
fő
fő fő
fő
fő
fő
247
139 108
154
80
74
2001
2011
n.a.
n.a. n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás

általános iskolai végzettséggel nem
rendelkezők 15-x évesek száma
Összesen
fő
%

fő

nő
%

fő

férfi
%

93

37,6

59

42,4

34

31,5

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint
Abod
nyilvántartott
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
álláskeresők
Év
8 általánosnál
magasabb
iskolai
száma
8 általános végzettség
alacsonyabb végzettség
végzettség
összesen
Fő
fő
%
fő
%
fő
%
22
4
18,2
8
36,4
10
45,5
2008
27
3
11,1
6
22,2
18
66,7
2009
21
2
9,5
7
33,3
12
57,1
2010
30
1
3,3
8
26,7
21
70,0
2011
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
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nyilvántartott
álláskeresők
száma összesen

év

2011

Fő
66918

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint
8 általánosnál
8 általánosnál alacsonyabb
8 általános
magasabb iskolai
végzettség
végzettség
fő
%
fő
%
fő
%
6269
9,4
25195
37,7
35454
53,0

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot
eredményesen végzettek
év

általános iskolai felnőttoktatásban
résztvevők száma
fő
0

8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen
elvégzők száma
Fő
0

%
0

2009
n.a.
n.a.
n.a.
2010
n.a.
n.a.
n.a.
2011
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában
középfokú
szakiskolai
szakközépiskolai
gimnáziumi
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
felnőttoktatásban
résztvevők
résztvevők
résztvevők
résztvevők
összesen
fő
fő
%
fő
%
fő
%
0
0
2009
n.a.
n.a.
2010
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2011
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)
c) közfoglalkoztatás
Ez elmúlt években jelentős szerepe volt a helyi munkaerő foglalkoztatásában az önkormányzat
közfoglalkoztatási programjának, 2012. évben azonban rendkívüli mértékben lecsökkent.
3.2.9. számú táblázat - Közfoglalkoztatásban résztvevők száma
Közfoglalkoztatásban
Közfoglalkoztatásban
résztvevők aránya a
Közfoglalkoztatásban
résztvevő
település aktív korú
résztvevők száma
romák/cigányok
lakosságához képest
száma
%
2010
16
11,7
8
2011
9
7,0
6
2012
4
n.a.
2
Forrás: Önkormányzat adatai

Közfoglalkoztatásban
résztvevők romák
aránya az aktív korú
roma/cigány
lakossághoz képest
n.a.
n.a.
n.a.

Aktív korúak száma a településen (16-64 év közöttiek) 2010-ben 137 fő, 2011-ben 128 fő.
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d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl.
közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek,
helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)
Az elmúlt években a településen regisztrált vállalkozások száma kismértékben növekedett, a
kiskereskedelmi üzletek száma nem változott, a vendéglátóhelyek megszűntek. Az állami szektorban
foglalkoztatottak száma kicsi. A település munkaerő-piaci helyzete a közlekedési lehetőségekkel való
összefüggéseit vizsgálva közepesnek mondható.
3.2.10. számú táblázat – A foglalkozáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja vállalkozások
regisztrált
vállalkozás
ok száma a
településen

Kiskereskedelmi
üzletek
száma

vendéglátóhelyek
száma

2008
16
1
3
2009
19
1
3
2010
20
1
0
2011
21
1
0
2012
n.a.
1
0
Forrás: TEIR, T-Star, önkormányzat adatai

állami
szektorban
foglalkoztatottak száma

2
2
2
2
2

kivetett
iparűzési
adó (eft)

befizetett
iparűzési
adó (eft)

működő
foglalkozta
tási
programok
száma
helyben

3.948
2.354
271
n.a.
n.a.

3.948
2.354
271
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

foglalkozta
tási
programok
ban részt
vevők
száma

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

3.2.11. számú táblázat – A foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének helyi potenciálja közlekedés
elérhető autóbusz
átlagos
vonat
átlagos Kerékpár
átlagos
ség
járatpárok utazási idő
járatok
utazási úton való
utazási
átlagos
száma
autóbusszal
átlagos
idő
megközelí
idő
ideje
munkaszáma
vonattal t-hetőség kerékpár
autóval
napokon
munkanapo
on
kon
Legközele
bbi
centrum
Megye50 perc
4
100 perc
2 óra
székhely
Főváros
4 óra
4
6 óra
n.a.
Forrás: helyi autóbusz társaság, MÁV, önkormányzat adatai
a) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben
történő foglalkoztatása
Nem került sor az elmúlt években mélyszegénységben élők foglalkoztatására (nem
közfoglalkoztatás) települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben.
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3.2.16. számú táblázat – Mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját
fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása
fő
mélyszegénységben élők
Romák/cigányok
2008
n.a.
n.a.
2009
n.a.
n.a.
2010
n.a.
n.a.
2011
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
Forrás: helyi adatgyűjtés
b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Nem rendelkezünk információval arra vonatkozóan, hogy a településen elmarasztaltak volna
munkáltatót hátrányos megkülönböztetés miatt.
3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez
kapcsolódó támogatások
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. §-a és 47. §-a
alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási
formák adhatók:
Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális
segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni
szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési
segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.
Rendszeres szociális segélyt az az aktív korú személy kaphat az önkormányzattól, aki nem
munkavállaló, vagy egészségkárosodott, vagy támogatott álláskereső, vagyis olyan hátrányos
munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személy, aki nem rendelkezik rendszeres, megélhetést biztosító
jövedelemmel. A foglalkoztatást helyettesítő támogatást csak álláskereső személy veheti igénybe.
Figyelembe kell venni, hogy 2011. január 1-től bérpótló juttatásra (BJP), illetve 2011 szeptember 1től foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (FHT) jogosult, aki korábban rendelkezésre állási
támogatásban (RÁT) részesült, ám a jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2012-től csak annak
folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgálatát megelőző évben legalább 30 nap
munkaviszonyt tud igazolni közfoglalkoztatásban vagy más foglalkoztatási jogviszony alapján.
Amennyiben a feltételeknek nem tud eleget tenni, mert számára nem tudtak közfoglalkoztatás körébe
tartozó munkát felajánlani, illetve a 30 nap munkavégzést egyéb módon sem tudta teljesíteni, akkor a
30 nap számításánál az általa teljesített közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is figyelembe
kell venni. A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel nyilvántartott álláskeresőként
köteles együttműködni. 2013. január elsejétől közfoglalkoztatásban csak a kirendeltség által
közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra jogosult személyek foglalkoztathatóak, akik a
felajánlott munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség figyelembevétele nélkül
kötelesek elfogadni. A BJP/FHT összege a mindenkori öregségi minimál-nyugdíjhoz igazítva, több
mint négy évig változatlanul 28 500 forint volt, majd ez lecsökkent 22.500 forintra.
A rendelkezésre álló adatok szerint a segélyben részesültek, az álláskeresési járadékra jogosultak
aránya a megyei adatokkal nagyjából megegyező képet mutat.
Az adatok alapján megállapítható, hogy a rendszeres jövedelem nélkül élők hozzájuthatnak egyéb
támogatásokhoz. A nyilvántartott álláskeresők száma 2011. évben 1009 fő, segélyben vagy
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma 603 fő, 2012-ben 953 fő volt.
A segélyben részesülők és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma az elmúlt
években jelentősen csökkent, majd 2012. évben ugrásszerűen nőtt.
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3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma
Abod
15-64 év közötti lakónépesség száma segélyben részesülők fő segélyben részesülők %
141
10
7,1
2008
134
8
6
2009
137
6
4,4
2010
123
9
7,3
2011
2012
n.a.
n.a.
n.a.

2011

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
15-64 év közötti lakónépesség száma
segélyben részesülők fő
493.236
17.089

segélyben részesülők %
3,5

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma
álláskeresési járadékra
Abod nyilvántartott álláskeresők száma
jogosultak
fő
fő
%
22
9
40,9
2008
27
12
44,4
2009
21
5
23,8
2010
30
17
56,7
2011
29
6
20,7
2012
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
nyilvántartott álláskeresők száma álláskeresési járadékra jogosultak

fő
2011
66918
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

fő
33410

%
49,9

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma
Azoknak a száma,
Foglalkoztatást
Azoknak a száma, akik
akiktől helyi
rendszeres szociális
helyettesítő
30 nap munkaviszonyt
önkormányzati
segélyben
támogatás
nem tudtak igazolni és
rendelet alapján
részesülők
(álláskeresési
az FHT jogosultságtól
megvonták a
támogatás)
elesett
támogatást
15-64
munkanélküliek
n.a.
n.a.
fő
fő
évesek %-ában
%-ában
6,4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2008 9
1,4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2009 2
0,7
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2010 1
1,5
11
36,7
n.a.
n.a.
2011 2
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2012 n.a.
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal
3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció
Az önkormányzati törvény az önkormányzatok ellátandó feladatai között rögzíti a lakás (és helyiség)
gazdálkodást. A törvény rögzíti az önkormányzatok számára a hajléktalanság megelőzésének, és a
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területükön hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának kötelezettségét 2013.
január 1- jétől.
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a
lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő-részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag
költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt.
A lakásfenntartási támogatás alapnyi jogon, normatív alapon állapítható meg.
Igen lényeges az Ebktv. 26. §-ának (3) bekezdésének figyelembe vétele a lakhatási helyzet, illetve a
szegregátumok vizsgálata és a megfogalmazandó intézkedések során. A rendelkezés rögzíti, hogy „a
lakáshoz jutási feltételek meghatározása nem irányulhat arra, hogy a 8. §-ban meghatározott
tulajdonságok szerint egyes csoportok valamely településen, illetve településrészen mesterségesen,
nem a csoport önkéntes elhatározása alapján elkülönüljenek.” Az Ebktv. tiltja a lakáshoz jutási
feltételek olyan módon való meghatározását, ami alapján egyes védett tulajdonságokkal rendelkező
csoportok egy adott településen vagy településrészen belül mesterségesen elkülönülnek. Ezt
elsősorban a település drágábban és olcsóbban értékesíthető telkekre, ingatlanokra történő
felosztásával, kettéosztásával lehet megvalósítani.
A törvényi tilalom része, hogy a mesterséges elkülönülés a csoport tagjainak szándékán kívül
valósuljon meg, azaz abban az esetben, ha egyes személyek vagy e személyek csoportja önként,
kényszer nélkül kíván a település egy különálló részén élni anélkül, hogy ez a helyzet bizonyos
lakáshoz jutási feltételek diszkriminatív meghatározásán alapult volna, az nem minősíthető az
egyenlő bánásmód követelménye megsértésének.
a) bérlakás-állomány
3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány
db

összes
lakásállomány

bérlakás állomány

ebből
ebből
elégtelen
elégtelen
lakhatási
lakhatási
körülmény
körülmény
eket
eket
biztosító
biztosító
lakások
lakások
száma
száma
126
2008
n.a.
n.a.
n.a.
126
2009
n.a.
n.a.
n.a.
127
2010
n.a.
n.a.
n.a.
127
2011
n.a.
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

szociális
lakásállomány

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

ebből
elégtelen
lakhatási
körülmény
eket
biztosító
lakások
száma
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

egyéb lakáscélra
használt nem lakáscélú
ingatlanok
ebből elégtelen
lakhatási
körülményeket
biztosító
lakások száma

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

b) szociális lakhatás
Önkormányzat tulajdonában szociális lakás nincs.
Hajléktalanság nincs a településen.
c) lakhatást segítő támogatások
A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott
lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben szociális
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ellátás formájában és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani,
amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250 %-át (jelenleg 71.250,-Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
d) eladósodottság
Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy
alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat
hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. A
településre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk.
3.5 Telepek, szegregátumok helyzete
Szegregátum az a településrész, ahol az alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a
legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem
rendelkezők - aránya meghaladja az 50%-ot.
A településen nincs szegregátum.
c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai
A településen nincs szegregációval veszélyeztetett terület.
3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Az egészségügyről szóló1997. évi CLIV. törvény előírja, hogy a települési önkormányzat az
egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi feladatok körében gondoskodik
a) a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
b) biztosítja a rovarok és rágcsálók irtását,
c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi helyzetének alakulását és
ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a
hatáskörrel rendelkező és illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát,
d) együttműködik a lakosságra, közösségekre, családi, munkahelyi, iskolai színterekre irányuló
egészségfejlesztési tevékenységekben, valamint támogatja és aktívan kezdeményezi ezeket.
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok
biztosítják.
A Szt. értelmében a személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és
szakosított ellátásokat.
Szociális alapszolgáltatások: falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató
szolgáltatás, utcai szociális munka, nappali ellátás. Személyes gondoskodás körébe tartozó
szakosított ellátások: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a
lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény.
Az Ebktv. rendelkezése értelmében az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíteni kell a
társadalombiztosítási rendszerekből finanszírozott, továbbá a szociális, illetve gyermekvédelmi
pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénylése és
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biztosítása, a betegségmegelőző programokban és a szűrővizsgálatokon való részvétel, a gyógyítómegelőző ellátás, a tartózkodás céljára szolgáló helyiségek használata, az élelmezési és egyéb
szükségletek kielégítése során.
Az egyenlő bánásmódhoz való jog magában foglalja különösen az azonos egészségügyi intézmények
használatának, az ugyanolyan színvonalú és hatékony, illetőleg nem magasabb kockázattal járó
gyógykezelésben, valamint betegségmegelőző programokban (szűrővizsgálatokban) való részvétel
jogát.
3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás
A településen a gyermek- és felnőtt háziorvosi feladatokat Edelényben látják el, a táblázat az
edelényi adatokat tartalmazza.

2008
2009
2010
2011
2012

Felnőttek és gyermekek részére
szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
-

Csak felnőttek részére
szervezett háziorvosi
szolgáltatások száma
1
1
1
1
1

házi gyermekorvosok által
ellátott szolgálatok száma
1
1
1
1
1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkezők száma
11
2008
13
2009
7
2010
8
2011
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó
hozzájárulás. Három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt: 1. alanyi jogon, 2.
normatív alapon, 3. méltányossági alapon.
3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma
ápolási díjban részesítettek száma
0
2008
5
2009
2010
n.a.
2011
n.a.
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó
részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [a közeli hozzátartozók
meghatározásáról ld. a Ptk. 685. § b) pontját], ha állandó és tartós gondozásra szoruló, súlyosan
fogyatékos (életkorra tekintet nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását
végzi.
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a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés jó színvonalon biztosított. A
gyermek- és felnőtt háziorvosi feladatok ellátása Edelényben biztosított (felnőtt háziorvos hetente,
gyermek háziorvos 2 hetente rendel a településen is.)
b) prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez)
való hozzáférés
A településen a védőnői feladatokat Edelényben látják el, ami jó színvonalon működik. Az
iskolaorvosi, iskolafogászati szolgáltatás is jól működik, minden gyermek és felnőtt részére
Edelényben biztosított népegészségügyi, koragyermekkori szűrésekhez való hozzáférés.
c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés
A településen élőket az Edelényi Pedagógiai Szakszolgálat látja el. Az intézmény által nyújtott
pedagógiai szakszolgálati ellátás magában foglalja a gyógypedagógiai tanácsadást, logopédiai
ellátást, a gyógytestnevelést. A nevelési tanácsadás a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermekek problémáinak feltárását, szakvéleményezését, habilitációs célú
foglalkoztatását, valamint iskolakezdéshez szükséges szakvélemény készítését foglalja magában. Az
intézmény felvállalja továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, közül azoknak a fejlesztését, akik
a tanulási Képességet Vizsgáló Bizottság Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye
alapján: beszédfogyatékosok, tanulási zavarral veszélyeztetettek, diszlexiások, diszkalkuliások,
iskolai képességek kevert zavarával, aktivitás és figyelemzavarral, hiperkinetikus magatartászavarral
küzdenek.
d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése
Az önkormányzat nem szervez közétkeztetést.
e) sportprogramokhoz való hozzáférés
A településen nincs lehetőség sporttevékenység folytatására, sportlétesítmények nem találhatóak a
településen.
f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés
A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekjóléti alapellátások formái:
a) gyermekjóléti szolgálat (a feladat ellátása Edelényben a Szociális Szolgáltató Központ keretei közt
történik)
b) gyermekek napközbeni ellátása:
- bölcsőde (Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde)
- óvoda (Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde, Edelényi Nefelejcs Óvoda, Alapítványi Oktatási
Központ)
g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor
Nem rendelkezünk információkkal arra vonatkozóan, hogy a szolgáltatások nyújtásakor bárkit is
hátrányos megkülönböztetés ért volna, vagy ellátásakor az egyenlő bánásmód követelményének
megsértése megtörtént volna.
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3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása
a) közösségi élet színterei, fórumai
Nincs ilyen a településen.
b) közösségi együttélés jellemzői
Kiegyensúlyozott, különösebb konfliktusról nincs információnk.
c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)
3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi
tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal
A településen nem működik roma nemzetiségi önkormányzat.
3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Alacsony a közfoglalkoztatásban résztvevők A tartós munkanélküliek hatékonyabb bevonása
száma.
a közfoglalkoztatásba, kiemelten a nők
előnyben részesítésével.
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás
vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy
erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza (Gyvt. 5. § n) pont)
A védelembe vétel a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés. A kialakult
veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek védelembe vétele a gyermekjóléti szolgáltatás
feladata. Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető,
hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési
önkormányzat jegyzője a gyermeket védelembe veszi (Gyvt. 68. § (1) bekezdés).
A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére,
veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói
gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. A
gyermekek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások, valamint a Gyvt-ben meghatározott hatósági
intézkedések biztosítják.
Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
c) a gyermektartásdíj megelőlegezése,
d) az otthonteremtési támogatás,
e) a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a) a gyermekjóléti szolgáltatás,
b) a gyermekek napközbeni ellátása,
c) a gyermekek átmeneti gondozása.
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások:
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a) az otthont nyújtó ellátás,
b) az utógondozói ellátás,
c) a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.
A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családbafogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
Az ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenőrzése, valamint biztosítása során
adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:
a) a gyermekek védelmét biztosító hatósági feladat- és hatásköröket gyakorló szervek és személyek
(Gyvt. 16. §),
b) a fővárosi főjegyző,
c) a gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó szolgáltatás, intézmény
fenntartója, vezetője,
d) a helyettes szülő, nevelőszülő,
e) a gyermekjogi képviselő, illetve amennyiben a gyermek panaszának orvoslása érdekében
feltétlenül szükséges a betegjogi képviselő, illetve az ellátottjogi képviselő,
f) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,
g) a gyermekvédelmi szakértői bizottság.
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet: A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-éig
hatályban tartja a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontjában rögzített
definíciót a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet vonatkozásában, ezt követően a definíciót a
Gyvt. fogja tartalmazni20. A 2013. szeptember 1-éig hatályos szabályozás értelmében hátrányos
helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát
családi körülményei, szociális helyzete miatt megállapították. E csoporton belül halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, óvodás
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának
időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
Erről a szülő önkéntesen a Gyvt-ben meghatározott eljárás keretében nyilatkozhat. Halmozottan
hátrányos helyzetű az a gyermek, tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.
A jegyző összesíti a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát és az ily módon előállított statisztikai adatokat
minden év október 31-ig megküldi az illetékes kormányhivatal részére (Nktvr. 27-29. §)21
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A jogosult gyermek számára a települési önkormányzat
jegyzője a Gyvt-ben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságot állapít meg. (Gyvt. 18. § (1) a)) A jogosultság megállapítása során sor kerül a
jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálatára a Gyvt. 19. §-a szerint.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: A támogatásra az rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki a gyermek tartására
köteles és
1. nyugellátásban,
2. korhatár előtti ellátásban,
3. szolgálati járandóságban,
4. balettművészeti életjáradékban,
5. átmeneti bányászjáradékban,
6. időskorúak járadékában vagy
7. olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozik. (Gyvt. 20/B. § (1))
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Kedvezményes gyermek-étkeztetés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén
a gyermek jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére.
Óvodáztatási támogatás: A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki
· a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá
· gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és
· akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást
folyósít. (Gyvt. 20/C. § (1))
Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek: Elsősorban a menedékjogról szóló 2007. évi
LXXX. törvény szerinti menedékjogot kérő, menekült, menedékes, oltalmazott vagy humanitárius
tartózkodási engedéllyel rendelkező gyermekek helyzetére szükséges kitérni. A menedékes rászorultsága esetén - jogosult a befogadás anyagi feltételeire, valamint ellátásra és támogatásra. A
menekültügyi hatóság, valamint a jegyző az ellátásra, támogatásra vonatkozóan határozattal dönt
(2007. évi LXXX. törvény, 32. §).
4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori
megoszlása, demográfiai trendek stb.)
a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális,
lakhatási helyzete
A védelembe vétel 2013. január 1. naptól a Járási Hivatalok létrejöttével nem tartozik a települési
önkormányzat jegyző hatáskörébe.
2012. évben, ha a szülő a családban nevelkedő gyermekek veszélyeztetettségét az alapellátások
önkéntes igénybe vételével nem tudta, vagy nem akarta megszüntetni, de a rendelkezésre álló
adatokból alaposan feltételezhető, hogy valamilyen jellegű segítséggel a gyermek családi
környezetbe való fejlődése biztosítható, a jegyző a veszélyeztetett gyermeket védelembe vehette.
Ezzel egy időben megkezdődött a gyermek gondozásának folyamatos segítése, nevelkedésének,
fejlődésének figyelemmel kísérése, szükség esetén pedig a Szociális Szolgáltató Központ keretén
belül működő Gyermekjóléti Szolgálat családgondozójának kirendelése.
A veszélyeztetett gyermek sorsának rendezése három lépcsőben történik, melyben a második lépcső
az un. védelembe vétel, melyet megelőz a szolgálat családot segítő munkája, a helyszín megismerése,
annak felmérése, hogy szükséges-e a védelembe vétel, illetőleg annak megállapítása, hogy milyen
formájú és mértékű támogatással – hatósági aktus megtétele nélkül – biztosítható a gyermek családon
belüli fejlődése.
4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
védelembe vett 18
év alattiak száma
0
2008
0
2009
0
2010
2
2011
n.a.
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar

Megszűntetett esetek száma
a 18 év alatti védelembe
vettek közül

veszélyeztetett kiskorú
gyermekek száma

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

0
0
0
2
n.a.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
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a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére,
b) pénzbeli támogatásra,(éves szinten, két ízben 5.800,- Ft/gyermek)
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más
törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat
Polgármesteri Hivatalánál terjeszti elő. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,(2012. évben 39.900-Ft
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali
tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2012. évben 37.050-Ft) az a) pont
alá nem tartozó esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó
vagyon értéke nem haladja meg, külön –külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének húszszorosát (2012. évben 570.000-Ft),együtt számítva az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének hetvenszeresét (2012. évben 1.995.000-Ft)
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév
augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít.(2012. évben 5.800- Ft/gyermek, melyre első ízben Erzsébet-utalvány
formájában került sor)
4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
Ebből
rendszeres
tartósan
Kiegészítő
gyermekvédelmi
beteg
gyermekvédelmi
kedvezményben
fogyatékos
kedvezményben
részesítettek
gyermekek
részesítettek száma
száma
száma
22
2008
0
0
22
2009
0
0
26
2010
0
0
30
2011
0
0
2012
30
0
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Ebből tartósan
beteg
fogyatékos
gyermekek
száma

Rendkívüli
gyermekvédelmi
kedvezményben
részesítettek száma

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

c) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya
A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben élő
gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz.
4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya
A településen nem működik óvoda.
Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma óvoda

Ingyenes
étkezésben
résztvevők
száma
iskola 1-8.
évfolyam

50 százalékos
mértékű
kedvezményes
étkezésre jogosultak
száma 1-13.
évfolyam

Ingyenes
tankönyvellátásban
részesülők
száma

Óvodáztatási
támogatásban
részesülők száma

Nyári
étkeztetésben
részesülők
száma
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2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok
e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya
Nem jellemző a településre a nem magyar állampolgárságú gyermekek jelenléte.
4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége
A településen nincs szegregátum.
4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő
gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése
A Mötv. rendelkezése értelmében az egészségügyi alapellátás, a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások a helyi önkormányzat feladata.
Egészségügyi ellátás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény adja, amely előírja, hogy a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
A gyermekek számára nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás, szociális ellátások: A hatályos jogi
szabályozás alapján a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a
gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek
veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a
családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A szolgáltatás elvi alapjai, működésére vonatkozó
szabályozók jogszabályi kereteit a Gyvt., valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet adják. A gyermekjóléti szolgáltatást az adott fenntartó
(önkormányzat, kistérségi társulás, egyház, civil szervezet, stb.) gyermekjóléti szolgálat által
biztosítja. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének jelentős része eléri az adott település
valamennyi gyermekét, szolgáltató és megelőző funkcióval bír. Tevékenységét összehangolva a
gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat az általa ellátott településrészen, településen
figyelemmel kíséri valamennyi, 0-18 éves gyermek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái:
a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,
b) a családi napközi,
c) a családi gyermekfelügyelet,
d) a házi gyermekfelügyelet,
e) az alternatív napközbeni ellátás.
A gyermekek átmeneti gondozása keretében – kivéve, ha a gyermek átmeneti gondozását családok
átmeneti otthona biztosítja – a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az
életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetéséről, ruházattal való
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ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról,
vagyis teljes körű ellátásáról kell gondoskodni.
Fogyatékos gyermekek ellátáshoz történő hozzáférése:
A szakértői bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig
fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztő felkészítésben vehet részt. A
Szt. rendelkezése szerint a nappali ellátás keretében gondoskodni kell többek közt a harmadik
életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre
szoruló fogyatékos, illetve autista személyek napközbeni tartózkodásáról, étkeztetéséről.
Gyermekétkeztetés:
Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és az iskolában a
gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon
biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló
is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető (Gyvt. 151. §).
Ezen szabályokat kell alkalmazni a nyári szociális gyermekétkeztetés esetében is.
A szolgáltatások a településen nem elérhetőek.
a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott
ellátott, betöltetlen státuszok)
A védőnői feladatokat Edelény Város Önkormányzata fenntartásában lévő Szociális Szolgáltató
Központ keretei között működő védőnői szolgálat látja el. A táblázat adatai is ezeket tartalmazza.
Ma a védőnő, elsősorban preventív feladatokra képzett, az alapellátás meghatározott területén
dolgozó szakember, aki főiskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. A védőnők fő feladata a
nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása megszületéstől, az iskolába kerülésig és az
iskolás korosztály ellátása. Az általános iskolától a középiskola befejezéséig. Szűrések, védőoltások
megszervezése, betegségek megelőzése, népegészségügyi feladatok végrehajtása és az
egészségfejlesztés. A gondozottak ellátása otthonaikban, a tanácsadóban és a nevelési-oktatási
intézményekben történik. Preventív feladataikat az egészségügyi intézmények keretein belül ellátási
területen, illetve oktatási intézményekben végzik.
A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel kapcsolatosan köteles
ellátni. A védőnő köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az
ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a
bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről.
A védőnő a feladatait a fenntartó által biztosított tanácsadó helyiségben a családok otthonában a
nevelési-oktatási intézményben továbbá a közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzi.
Edelényben a védőnői szolgálat 6 körzetből áll. A város területén 5 védőnői körzet működik. A 6.
körzethez a csatolt községek (Abod, Balajt, Damak, Ládbesenyő) tartoznak. Minden körzetet főállású
védőnő lát el.
4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

védőnői álláshelyek száma

Egy védőnőre jutó
gyermekek száma
66*
69*
67*
74*

2008
7*
2009
7*
2010
7*
2011
6*
2012
6*
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való
hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)
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A gyermekorvosi ellátottság biztosított a településen. Kettő házi-gyermekorvosi körzet működik.
Körzetenként mintegy 850-850 gyermek ellátásáról gondoskodnak. A körzetek ellátják Abod, Balajt,
Damak és Ládbesenyő települések gyermekeit is. A táblázat adatai az edelényi adatokat tartalmazzák.
4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői
Betöltetlen felnőtt
Háziorvos által
háziorvosi praxis/ok
ellátott személyek
száma
száma
2008
0
63.724*
2009
0
74.294*
2010
0
75.187*
2011
0
72.736*
2012
0
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Gyermekorvos által
ellátott gyerekek
száma
18.132*
18.066*
17.715*
14.945*
n.a.

Felnőtt házi orvos
által ellátott gyerekek
száma
0
0
0
0
0

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai
fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok
0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatokkal nem rendelkezünk.
4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma
Bölcsőde Edelényben működik, a szolgáltatást szakácsi lakóhellyel rendelkező személyek nem
veszik igénybe.
4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma
családi napköziben engedélyezett
családi napköziben a térítésmentes férőhelyek
férőhelyek száma
száma
2008
0
0
2009
0
0
2010
0
0
2011
0
0
2012
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Intézményi
Családi napközi nem működik a településen. Az óvodai és bölcsődei ellátást Edelényben lehet
igénybe venni.
4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai
A településen nem működik óvoda, a szolgáltatást Edelényben lehet igénybe venni. Edelény Város
Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a kötelező felvételt biztosító intézmény az Edelényi
Mátyás Óvoda és Bölcsőde.
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Edelényi Mátyás Óvoda
ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG

db

Az óvoda telephelyeinek száma

3

Hány településről járnak be a gyermekek

4

Óvodai férőhelyek száma

208

Óvodai csoportok száma

8

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):

6:30 – 17:00,
7:00 – 16:00

A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()

1 hónap

Személyi feltételek

Fő

Hiányzó létszám

Óvodapedagógusok száma

15

1

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma

15

Gyógypedagógusok létszáma
Dajka/gondozónő

8+4

Kisegítő személyzet

3+1

d) gyermekjóléti alapellátás
A településen élő minden gyermek részére Edelényben biztosított a bölcsődei, óvodai ellátás.
e) gyermekvédelem
Lásd 4.1. a) pontot.
f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
Családok átmeneti otthona nem működik a településen.
g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés
A településen nincs ilyen lehetőség.
h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a halmozottan hátrányos helyzetű
óvodáskorú gyermekek és az 1-8. évfolyamon tanulók ingyenesen, míg a hátrányos helyzetű tanulók
50%-os térítési díj ellenében jogosultak étkeztetésben részesülni. Ingyenes tankönyvellátásra,
továbbá 50%-os mértékű kedvezményes étkezésre jogosult a vonatkozó jogszabályok alapján az a
tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, három- vagy többgyermekes családban él. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult az tanuló is,
aki: nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, pszichés fejlődés zavarai miatt a
88

nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar).
Az intézmények a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően járnak el a gyermekétkeztetés térítési
díjainak megállapítása során.
Nyári gyermekétkeztetés 2012.évben nem volt a településen.
i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások
nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei
Hátrányos megkülönböztetésre, az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére vonatkozóan
információkkal nem rendelkezünk.
4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek
közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége
Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, tanulók:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
(Nkntv. 4. §-ának 13. pontja)
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a köznevelésben: ld. a 4. pontban foglalt definíciót.
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos,
több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, az autizmus spektrum
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdők csoportja (Nkntv. 4. § 25. pont)
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az
életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási,
magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá
személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési
igényűnek (Nkntv. 4. § 3. pont).
A jogellenes elkülönítés általános tapasztalatok szerint (szegregáció) leggyakrabban az oktatásban
tapasztalható. Éppen ezért a törvény szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül a bármely
csoporthoz tartozó személyek elkülönítése egy oktatási, nevelési intézményben, illetve az azon belül
létrehozott tagozatban, osztályban, csoportban, beleértve azt is, ha az elkülönítés számarányukhoz
viszonyítva lényegesen nagyobb arányban érinti a csoport tagjait, mint a többi tanulót. Az egyenlő
bánásmód követelményének megsértését jelenti valamely személy vagy csoport olyan nevelésre,
oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása,
amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat.
A halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, tanulók elkülönítése társaiktól sérti az
egyenlő bánásmód követelményét, ezért szükséges figyelemmel kísérni a működési körzetek
kialakítását, az iskolai felvételi eljárást, az egyes csoportok, osztályok összetételét.
A felvételi körzet kialakítására vonatkozó szabályozás a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 24-25. §ában található.
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magántanulóvá nyilvánítása esetén fokozott
körültekintéssel kell eljárni. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű
tanulók magántanulóvá nyilvánítását és az ezzel gyakran együtt járó lemorzsolódás megelőzhető
legyen.
Integrációs felkészítés Pedagógiai Rendszere22 (IPR)
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A szociális hátrányok enyhítése, a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése érdekében az
általános iskola és a középfokú iskola képesség-kibontakoztató vagy integrációs felkészítést szervez,
amelynek keretei között a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatása, fejlődésének
elősegítése, a tanuló tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése folyik. A képességkibontakoztató és az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók elkülönítésével.
Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára fejlesztő programot szervez,
melynek keretében a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális
hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységet folytat.
A képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, valamint az óvodai fejlesztő program
megvalósítása az oktatásért felelős miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó,
felzárkóztató program alapján zajlik. (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 171. § - 173. §)
Az Nkntv. 47. §-a alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók neveléséről, iskolai
felkészítéséről a szakértői bizottság szakértői véleménye szerint kell gondoskodnia az óvodának,
iskolának.
A gyermek, tanuló integrált vagy speciális intézményi keretek között történő nevelését, oktatását a
szakértői bizottság által kiadott véleményben foglalt állásfoglalás alapján lehet és kell biztosítani. Az
ezzel ellentétes gyakorlat jogsértő mind a Nkntv., mind pedig az egyenlő bánásmód követelményét
tekintve.
a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása
4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 2.
Fő

Ebből hátrányos /
halmozottan
hátrányos helyzetű

2008.

0

0

2009.

0

0

2010.

0

0

2011.

0

0

2012.

0

0

Helyhiány miatt elutasított
gyermekek száma

2013.
0
Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati, intézményi adatgyűjtés

0

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.
óvodai
óvodai
óvodai
óvodai
óvodába beírt
3-6 éves korú
gyermekfeladatgyógypedagóg
férőhelyek
gyermekek
gyermekek
csoportok
ellátási
iai csoportok
száma
száma
száma
száma
helyek száma
száma
2008
2009
2010
A településen nincs óvoda.
2011
2012
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.4.számú táblázat - Az óvodai ellátás igénybevétele

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
2012-2013. év

3 éves

4 éves

5 éves

6 éves 7 éves Összesen

49
3

55
7

53
13

35
3

0
0

192
26

az intézménybe beíratott, 20%-ot meghaladóan hiányzott
gyermekek száma (az adott évből eltelt időszakra
vetítetten)

0

0

0

0

0

0

a beíratott gyermekek közül a hátrányos helyzetűek
létszáma

13

17

24

35

a beíratott gyermekek közül a halmozottan hátrányos
helyzetűek létszáma

3

9

11

8

székhely
Az intézménybe beíratott gyermekek létszáma
Más településről bejáró gyermekek létszáma

89
3

34

4.4.5.számú táblázat - A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ellátása

Abodi lakóhellyel rendelkező
gyermekek
(Edelényben az óvodákban)

Összesen
A
csoportok
összlétszámából
a
6
évesnél idősebb gyermekek
A
csoportok
összlétszámából
a
7
évesnél idősebb gyermekek
(ped.
szakszolgálat
véleménnyel)

beíratott
halmozottan
hátrányos helyzetű
gyermekek
létszáma

az intézménybe
beíratott, 20%-ot
meghaladóan hiányzott
halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
száma (az adott évből
eltelt időszakra
vetítetten)

fejlesztő
foglalkozásban
részesülő
halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek
száma

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

beíratott
hátrányos
helyzetű
gyermekek
létszáma

az intézménybe
beíratott, 20%-ot
meghaladóan
hiányzott hátrányos
helyzetű gyermekek
száma (az adott évből
eltelt időszakra
vetítetten)

fejlesztő
foglalkozásban
részesülő hátrányos
helyzetű
gyermekek száma

2

0

1

1

Forrás: Önkormányzati adatgyűjtés
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4.4.6. számú táblázat - Óvodai létszám-megoszlás

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
hh fő

sajátos nevelési
sajátos
igényű
hh arány a
hhh arány a
nevelési
gyermekek
gyermekek
gyermekek
hh arány % hhh fő hhh arány %
igényű
aránya a
összlétszámához összlétszámához
gyermekek
csoport
viszonyítva
viszonyítva
létszáma összlétszámához
viszonyítva

Székhely:

Létszám

Kisvakond

25

5

20

0

0

20

0

0

0

Pillangó

25

13

52

2

8

52

8

1

0

Tulipán

25

8

32

4

16

32

16

0

0

Katica

24

9

37,5

2

8,3

37,5

8,3

0

0

Süni

24

11

45,8

3

12,5

45,8

12,5

0

0

Cica

22

5

22,7

0

0

22,7

0

0

0

Napsugár

26

23

88,5

15

57,7

88,5

57,7

0

0

Micimackó

24

20

83,3

9

37,5

83,3

37,5

0

0

Összesen

195

94

48,2

35

17,9

48,2

17,9

1

0

64

27

42,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A csoportok összlétszámából a 6
évesnél idősebb gyermekek
A csoportok összlétszámából a 7
évesnél idősebb gyermekek (ped.
szakszolgálat véleménnyel)
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma
A településen nem működik általános iskola, a szolgáltatást Edelényben lehet igénybe venni.
Edelény Város Önkormányzatával korábban kötött megállapodás alapján a kötelező felvételt
biztosító intézmény a Borsodi Általános Iskola, amelynek fenntartója 2013. január 1. napjától a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ.
Borsodi Általános Iskola
Általános iskola 1-4
évfolyamon tanulók száma
fő
2010/2011
104
2011/2012
104
2012/2013
93

Általános iskola 5-8
évfolyamon tanulók száma
fő
149
142
134

általános
iskolások száma
fő
253
246
227

napközis
tanulók száma
fő
%
104
41
142
58
148
65

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai
Borsodi Általános Iskola
általános iskolai osztályok
száma
1-4
5-8
összesen
évfolyamon évfolyamon
2010/2011
6
8
14
2011/2012
6
8
14
2012/2013
6
7
13

általános
iskolai
feladat-ellátási
helyek száma

általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban
1-4
évfolyamon
0
0
0

5-8
évfolyamon
0
0
0

összesen
0
0
0

db
1
1
1

A településen az intézményekben nincs gyógypedagógiai osztály/csoport, de az integrált nevelés
megoldott.
4.4.9. számú táblázat - Általános iskolások adatai – el- és bejárás

A településen élő általános iskolás korú gyermekek összlétszáma

10

Más településről bejáró általános iskolások létszáma

----

Más településre eljáró általános iskolások létszáma

10

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma

1

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma

4

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
Borsodi Általános Iskola
Más településről bejáró általános iskolások létszáma

90

Általános iskolás korúak közül a hh gyerekek létszáma

119

Általános iskolás korúak közül a hhh gyerekek létszáma

102

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban
Borsodi Általános Iskola
8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű
oktatásban
Fő / %
2010/2011
33 - 100%
2011/2012
32 -100%
2012/2013
Várhatóan 37 -100%
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4.4.13. számú táblázat - Iskolai ellátás igénybevétele - telephelyi bontásban
Borsodi Általános Iskola

A
B
A
B
A
B

Halmozottan
hátrányos
helyzetűek
létszáma
HHH tanulók
aránya az osztály
létszámához
viszonyítva
Sajá-tos neve-lési
igé-nyű tanú-lók
lét-száma
SNI tanulók
aránya az osztály
létszámá-hoz
viszonyít-va

Létszám,
amelynek alapján
integrációs
normatívát
igényelnek

A

Magán-tanulók
száma

B

Évis-métlők
száma

A

SNI tanulók
számából a hhh
tanulók száma

A

HH tanulók
aránya az osztály
létszámához
viszonyítva

B

Hátrányos
helyzetűek
létszáma

A

Bejáró

A

Napközis

1. évfolyam
osztály
2. évfolyam
osztály
2. évfolyam
osztály
3. évfolyam
osztály
4. évfolyam
osztály
4. évfolyam
osztály
5. évfolyam
osztály
6. évfolyam
osztály
6. évfolyam
osztály
7. évfolyam
osztály
7. évfolyam
osztály
8. évfolyam
osztály
8. évfolyam
osztály
Összesen:

Lét-szám

Telephely1

Tagozat megnevezése

2012-2013. tanév

15

15

4

14

93 %

5

33 %

0

0%

0

1

0

0

15

15

0

14

93 %

8

53 %

1

7%

1

1

0

0

13

13

8

13

100 %

6

0

0%

0

0

0

0

18

18

12

18

100 %

6

33 %

2

11 %

2

1

0

0

17

17

3

16

94 %

7

41 %

3

18 %

3

0

0

0

15

15

4

15

100 %

12

80 %

0

0%

0

0

0

0

26

21

11

21

81 %

14

54 %

3

12 %

3

0

0

0

18

9

4

18

100 %

8

44 %

1

6%

1

1

0

0

17

3

5

17

100 %

7

41 %

1

6%

1

2

0

0

19

6

12

16

84 %

6

32 %

0

0%

0

1

0

0

17

8

11

16

94 %

1

6%

2

12 %

2

2

0

0

20

8

9

17

85 %

2

10 %

1

5%

1

0

0

0

17

6

9

14

82 %

7

41 %

2

12 %

2

0

0

0

227

154

92

209

95 %

98

40 %

16

7%

16

9

0

0

46 %

Forrás: Önkormányzati, intézményi adatok, KIR
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Az abodi gyermekek ellátásáról kötelezően gondoskodó edelényi Borsodi Általános Iskolában
rendkívül magas a hátrányos helyzetű gyermekek aránya. Az intézményben az egyes évfolyamokon
vannak párhuzamos osztályok is. Ennek vizsgálatával megállapítható, hogy túlnyomó részt
kiegyenlített az osztályokba járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya az
osztályokban.
b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó
gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)
A Borsodi Általános Iskolában 1 fő gyógypedagógus végzettségű pedagógus került alkalmazásra.
Iskolapszichológussal az intézmény nem rendelkezik.
4.4.11. számú táblázat - Iskola személyi feltételek
Borsodi Általános Iskola

Fő

Nem szaktanítást végző tanító
Szaktanítást végző tanítók
száma
Szaktanítást végző tanárok
száma
Gyógypedagógusok létszáma
Gyermekvédelmi felelős
Iskolaorvos
Iskolapszichológus
Kisegítő személyzet

0

Hiányzó
létszám

12
13

1

1
1
1
0
4

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói adatok
c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az
intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregációs
Nincs tudomásunk ilyenről.
d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában
mutatkozó eltérések
A Borsodi Általános Iskola eredményei az országos átlag alatti értékeket mutatnak.
A Borsodi Általános Iskola továbbtanulási mutatói nagyon rosszak, nagyon kevesen tanulnak
tovább érettségit adó középiskolába.
Az évfolyamismétlők, a magántanulók és a 250 óránál többet hiányzók aránya nem haladja meg az
országos átlagot.
4.4.14. számú táblázat – Kompetenciamérési adatok
Borsodi Általános Iskola
Országos kompetenciamérés eredménye

Iskola
átlaga

2010
Országos
átlag

2011
Iskola Országos Iskola
átlaga
átlag
átlaga

2012
2013
HHH Országos Iskola HHH
tanulók
átlag
átlaga tanulók
átlaga
átlaga

Szövegértés
6. évfolyam

1340

1483

1242

1465

1292

1472

NINCS NINCS

8. évfolyam

–

1577

1342

1567

NINCS NINCS

0

–
0

1332

10. évfolyam

0

0

0

1204

1498

1260

1486

1348

0

0

0

0

Matematika
6. évfolyam

1484

NINCS NINCS
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8. évfolyam

–

–

1327

1601

1465

10. évfolyam

0

0

0

0

0

1612
0

NINCS NINCS

0

0

0

Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
4.4.15. számú táblázat – Továbbtanulási mutatók középfokra nappali tagozaton
Borsodi Általános Iskola
Gimnázium (%)

Szakközépiskola
(érettségit adó
képzés) (%)

Szakiskolai képzés
(%)

Speciális szakiskola
(%)

Nem tanult tovább
(%)

HHHHHHHHHHHHHHHtanuló
tanuló
tanuló
tanuló
tanuló
összlétszám
összlétszám
összlétszám
összlétszám
összlétszám
k
k
k
k
k
on belül
on belül
on belül
on belül
on belül
köréb
köréb
köréb
köréb
köréb
en
en
en
en
en
2008/20
09
2009/20
10
2010/20
11
2011/20
12
országos
átlag:
2011/20
12

8

4

32

8

57

94

0

0

3

4

22

3

8

6

70

91

0

0

0

0

6

6

6

6

88

88

0

0

0

0

7

10

7

10

86

80

0

0

0

0

34,00%

35,00%

29,00%

2,00%

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012-es tanév 24.
oldal. – kezdő évfolyamos tanulók.
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4.4.16. számú táblázat – Lemorzsolódási mutatók az általános iskolában
Borsodi Általános Iskola
Évfolyamismétlők aránya (%)

Az előző tanévben 250 óránál többet
hiányzó tanulók aránya (%)

Magántanulók aránya (%)

összlétszámon HHH-tanulók összlétszámon HHH-tanulók
belül
körében
belül
körében
2008/2009
(L.:369 –
HHH:150)
2009/2010
(L.:335 –
HHH:183)
2010/2011
(L.:290 –
HHH:84)
2011/2012
(L.:253 –
HHH:109)
országos
átlag
2011/2012

összlétszámon
belül

HHH-tanulók
körében

(6) 0.02 %

(6) 0.04 %

0

0

0

0

(9) 0.03 %

(9) 0,05 %

0

0

(1) 0,003 %

(1) 0,01 %

(10) 0,03 %

(10) 0,12 %

0

(2) 0.01 %

(2) 0.02 %

(9) 0.04 %

(9) 0.08 %

0

(3) 0.01 %

(3) 0.03 %

(1) 0.003 %

(1) 0.004 %

2,1%

0,8%

0,8%

Forrás: KIR, Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok
Az országos adatok forrása a Statisztikai Tájékoztató Oktatási Évkönyv 2011/2012-es tanév. 146.
oldal. – általános iskola, és EMMI KIR STAT.
e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)
4.4.17. számú táblázat – Hátránykompenzáló programok
Borsodi Általános Iskola

tanév
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

tanodai
program
létszám

HH/
HHH
tanulók
létszáma

0
0
60
60

0
0
60
60

tehetséggondozó
program

HH/
HHH
tanulók
létszáma

0
0
0
0

0
0
0
0

nyári
tábor

HH/
HHH
tanulók
létszáma

Alapfokú
művészetoktatás

HH/
HHH
tanulók
létszáma

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Hiányoznak a 0–7 éves korúak speciális ellátási Partnerek felkutatása, akik rendelkeznek
információkkal (Pl.: Nevelési Tanácsadó)
igényeire vonatkozó adatok
Borsodi Általános Iskola udvara elhanyagolt Borsodi Általános Iskola parkosítása.
állapotú
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5. A nők helyzete, esélyegyenlősége
Jogi alapvetések a nők esélyegyenlőségéhez:
· Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket,
mind a férfiakat azonos jogok kell, hogy megillessék minden polgári, politikai, gazdasági, szociális,
kulturális jog tekintetében.
· a Tanács 76/207/EGK irányelve a nőkkel és a férfiakkal való egyenlő bánásmód elvének a
munkavállalás, a szakképzés és az előmenetel lehetőségei, valamint a munkafeltételek terén történő
végrehajtásáról és az azt módosító 2002/73/EK irányelv,
· a Tanács 79/7/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a szociális
biztonság területén történő fokozatos megvalósításáról,
· a Tanács 86/378/EGK irányelve a férfiakkal és a nőkkel való egyenlő bánásmód elvének a
foglalkoztatási szociális biztonsági rendszerekben történő megvalósításáról.
5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége
A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 12. §-a rendelkezik arról, hogy a
munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód
követelményét meg kell tartani. A munka egyenlő értékének megállapításánál különösen az
elvégzett munka természetét, minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges
szakképzettséget, fizikai vagy szellemi erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő-piaci
viszonyokat kell figyelembe venni.
Az Ebktv. megfogalmazza a közvetlen és a közvetett diszkrimináció fogalmát, amely rögzíti, hogy
az adott személy olyan tulajdonsága miatt kerül hátrányba más, összehasonlítható helyzetben lévő
személyekhez képest, amit nem tud befolyásolni. Védett tulajdonságként nevezi meg a törvény a
nemet, családi állapotot, az anyaságot és terhességet is.
a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Az alábbi táblázat adatai szerint a munkanélküliség magasabb volt a nők körében, mint a
férfiakéban, de a 2011. évben a férfiaké lett magasabb. Nincs adatunk azonban arról, hogy az
érintett csoportból (férfiak és nők is) hányan nevelnek gyermeket (hányan vannak GYED-en,
GYES-en), hányan nevelnek 15 évesnél fiatalabb gyermeket, hány gyermeket nevelnek, illetve
hányan egyedülállók.
5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében
Munkavállalási
korúak száma
férfiak
nők
2008
2009
2010
2011
2012

72
62
70
53

n.a.

Foglalkoztatottak

Munkanélküliek

férfiak

nők

férfiak

nők

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

10
10
10
16

12
17
11
14

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

n.a.

59
72
67
70
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b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
5.1.2. számú táblázat - Nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban
Foglalkoztatást segítő és képzési
programok száma adott évben
2008
2
2009
2
2010
5
2011
2
2012
2
Forrás: Helyi adatgyűjtés

résztvevők száma résztvevő nők száma
450
169
412
43
45

145
60
136
21
36

Edelényi Kistérségi Többcélú Társulás által lebonyolított programok számát tartalmazza a táblázat.
A résztvevők a kistérségben lakhellyel rendelkezők közül kerültek ki. A táblázat adataiból
megállapítható, hogy a nők jóval kisebb arányban vettek részt a foglalkoztatást segítő
programokban.
c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei
5.1.4. számú táblázat - Alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

2008
2009
2010
2011
2012

munkanélk 8 általánosnál
üli nők
alacsonyabb 8 általános
száma
végzettségű
1952
312
844
1993
356
854
2021
364
889
2216
406
988
2103
394
936

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

szakiskola/
szakmunkásképző
395
387
364
356
350

gimnázium

érettségi

főiskola

egyetem

182
183
185
222
204

164
166
166
191
178

45
36
38
34
28

11
11
15
20
20

A táblázatok a kistérségi adatokat tartalmazzák. Az adatokból jól látható, hogy a munkanélküli nők
több mint 60 %-a nem rendelkezik 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel.
d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)
A nők munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetésével összefüggően információkkal nem
rendelkezünk. Az Önkormányzat, mint munkáltató eleget tesz az egyenlő munkáért egyenlő bér
követelményének.
5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl.
bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas
munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)
A nők munkaerő-piaci elhelyezkedése szempontjából lényeges a gyermekek számára nyújtott
napközbeni ellátásokhoz történő hozzáférés.
A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető - a gyermekek életkorának megfelelően –
különösen bölcsődében, hetes bölcsődében, családi napköziben, családi gyermekfelügyelet vagy
házi gyermekfelügyelet keretében, nyári napközis otthonban, valamint óvodában, iskolában.
Bölcsőde (Edelényben működik)
A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű
gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy
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szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő
augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsődében.
Családi napközi (nem működik a településen)
A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő,
továbbá az iskolai oktatásban részesülő gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint
az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben
történő, nem közoktatási célú ellátása.
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.
Családi gyermekfelügyelet (nem működik a településen)
A gyermekek napközbeni ellátásaként családi gyermekfelügyelet biztosítható az ellátást nyújtó saját
otthonában.
A családi gyermekfelügyelet a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést és étkeztetést.
A családi gyermekfelügyelet keretében két évestől négy éves korig gondozható gyermek.
Házi gyermekfelügyelet (nem működik a településen)
A házi gyermekfelügyelet keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő vagy más törvényes
képviselő otthonában gondozó biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali
intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem
vagy csak részben tudja megoldani.
Alternatív napközbeni ellátás (nem működik a településen)
Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,
- a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb
szabadidős és prevenciós szolgáltatás,
- a csellengő vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali
felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés, feltéve, ha a működtető rendelkezik az
ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételekkel.
Óvoda (Edelényben működik)
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda
felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen
található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező
hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. (Nkntv. 8. §)23
Általános iskola (Edelényben működik)
Az Nkntv. értelmében 2013. szeptember 1-étől az általános iskolában 16 óráig kell megszervezni a
tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat. A törvény 4. §-ának 4. pontjában rögzíti továbbá az egész
napos iskola fogalmát, mely olyan iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a
délelőtti és délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg.
5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe
*A feladatot Edelény Város Önkormányzata által fenntartott Szociális Szolgáltató Központ keretei
között működő védőnői szolgálat látja el.
0-3 év közötti gyermekek
védőnők száma
átlagos gyermekszám védőnőnként
száma
2008
7*
462*
66*
2009
7*
483*
69*
2010
7*
469*
67*
2011
6*
444*
74*
2012
6*
Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés
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A családtervezés, anya- és gyermekgondozás a védőnői hálózat szakmai munkájában jelenik meg.
Ennek során a szociálisan nehéz helyzetben élő várandós anya és gyermekekre fokozott figyelmet
fordítanak. A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását már
várandós korban kezdik meg: tanfolyamok, beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget
nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok
kitöltésében. Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában
kerül sor.
2011. évtől egy fővel csökkent Edelényben a védőnői álláshelyek száma, de ez nem jelentette
védőnői leterheltség fokozott növekedését. Minden 0-3 éves gyermek hozzájut az ellátáshoz.
5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
5.4. számú táblázat - A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak
tényleges
rendőrök riasztása
feljelentések
családi viszályhoz
száma
5
2008
1
2009
1
6
2010
12
2011
4
2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés

bírósági ítélet
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Jellemzően az erőszak jó része a családban marad, hiszen a nőket, illetve a családokat érő erőszakos
cselekedetek nagy része ma még felderítetlen.
5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti
otthona)
5.5. számú táblázat - Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások
önkormányzati
önkormányzati
Nem önkormányzati
Nem önkormányzati
Férőhelyek
anyaotthon a
anyaotthon a
(egyházi, alapítványi) (egyházi, alapítványi)
száma
településen
település 50 km-es
anyaotthon a
anyaotthon a település
körzetében
településen
50 km-es körzetében
2008
0
n.a.
0
n.a.
2009
0
n.a.
0
n.a.
2010
0
n.a.
0
n.a.
2011
0
n.a.
0
n.a.
2012
0
2
0
2
Forrás: Helyi adatgyűjtés
A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások köre nagyon szűk, csak távolabbi településeken
vehető igénybe, feltételekkel.
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5.6 A nők szerepe a helyi közéletben
5.6. számú táblázat - A nők szerepe a helyi közéletben
Képviselőtestület Városi bíróság és
Közgyűlések tagjai
tagja
ítélőtáblák vezetői
Férfi
Nő
Férfi
Nő
Férfi
Nő
5
1
2008
nem.r.
nem.r.
nem.r.
nem.r.
5
1
2009
nem.r.
nem.r.
nem.r.
nem.r.
5
1
2010
nem.r.
nem.r.
nem.r.
nem.r.
4
1
2011
nem.r.
nem.r.
nem.r.
nem.r.
4
1
2012
nem.r.
nem.r.
nem.r.
nem.r.
Forrás: Helyi adatgyűjtés
5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra
irányuló kezdeményezések
A roma nők, a kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák,
valamint a 45 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a
munkaerőpiacon. A munkanélküliség aránya körükben általában magasabb, ez össztársadalmi
probléma, amelyen komplex programokkal lehet enyhíteni.
A gyermek születését követően az otthon maradó szülő sokszor magányosnak érzi magát, a
közművelődés, a sport, a szabadidő eltöltésének terén olyan családbarát környezetet kívánatos
teremteni, amely közösségi teret nyújt számukra is (kiállítások, koncertek, színházi előadások,
játszóház, gyermek- és családi programok, tanfolyamok, bálok, ünnepi és művészeti események).
5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Nők alacsony részvételi aránya a foglalkoztatási Olyan foglalkoztatási programok szervezése,
programokban
indítása, amelyekben nagyobb számban tudnak
nők részt venni.
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
A népesség öregedésével járó társadalmi demográfiai problémák az elmúlt évtizedekben világszerte
az érdeklődés középpontjába kerültek. 2025-re Európa népességének mintegy egyharmada eléri,
vagy meghaladja 60. életévet, ezen belül is a 80 évesnél idősebbek száma különösen jelentős
mértekben nő majd. A jövőben az idős emberek az európai népesség növekvő részarányát fogják
képezni. Ezt a hatást csak fokozza, hogy az orvostudomány fejlődésével, növekszik a várható
élettartam is. Ez a tendencia óriási hatást gyakorol Európa egész társadalmára. Ennek a változásnak
számos közegészségügyi és szociális vonatkozása van már jelenleg is.
Az idős emberek társadalmi réteghelyzetének szerkezete az elkövetkező években, évtizedekben
feltehetően sokat változik majd. Ez részben az iskolázottság, a kulturális szint növekedésének, az
igények modernizálódásának lesz a következménye. Ennek megfelelően az idősek életminőségének
javítását célzó társadalmi programok a szociális segítség feladatai mellett újszerű kihívásokkal is
szembe találják majd magukat. Demográfiai előrejelzések szerint valamennyi időskorú csoport
aránya növekedni fog, de a legidősebbek, azon belül pedig a nők részaránya emelkedik
legintenzívebben.
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Időskorú népesség esélyegyenlőségének biztosítása a közszolgáltatásokban
Európa szerte megfigyelhető társadalmi jelenség a népesség korstruktúrájának radikális változása:
az idősebb korú munkavállalók száma (55-64) növekszik, az idős (65-79) és a nagyon idős korú
(80+) népesség aránya is egyre magasabb és ezzel egyidejűleg a munkaképes korú lakosság száma
csökken. Ez súlyos társadalmi problémákat vetít előre, melyek megoldása helyi, nemzeti és Európai
szinten egyaránt sürgős feladat. Az idős lakosság fizikai és szellemi aktivitásának,
munkaképességének meghosszabbítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az időskorúak ellátásából
fakadó társadalmi költségek ne emelkedjenek elviselhetetlen mértékűvé. Másik fontos szempont,
hogy az időskorú lakosság számára az aktív és minőségi időskor egy alapvető emberi jog, amelyhez
megfelelő környezet, társadalmi elfogadás és ellátórendszer kialakítása kötelezettség a mindenkori
nemzeti és helyi szintű kormányzatok számára. Az Európai Unió legfőbb célja a szemléletváltozás
elérése, annak felismerése és tudatosítása, hogy az aktív időskor érték az egész társadalom számára.
Mindenkinek alapvető emberi joga az aktív nyugdíjas kor.
Az öregedés makrogazdasági következménye:
 Az egyre idősebb társadalmak negatívan hatnak a GDP növekedésre.
 Az idősek népességszámhoz viszonyított magas aránya hatalmas költségvetési terhet jelent.
 Feszültségek a szociális- és nyugdíjrendszerben.
 Egyre kevesebb dolgozó egyre több és egyre nagyobb életkort megélő nyugdíjas életét kell,
hogy finanszírozza.
6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai
trendek stb.)
A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők vonatkozásában az alábbi jogszabályi
rendelkezések irányadók:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény értelmében a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer
1. saját jogú; és
2. hozzátartozói nyugellátásokat biztosít.
A saját jogú nyugellátások körébe tartozik:
1. az öregségi nyugdíj,
2. a rehabilitációs járadék.
A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás:
1. az özvegyi nyugdíj;
2. az árvaellátás;
3. a szülői nyugdíj;
4. a baleseti hozzátartozói nyugellátások; valamint
5. özvegyi járadék.
Időskorúak járadéka
A Szt. értelmében az időskorúak járadéka azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik
szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak,
illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek. A Szt. 25. §-a szerint az ellátást a települési
önkormányzat jegyzője állapítja meg.
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6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint
nyugdíjban,
nyugdíjban, nyugdíjszerű
összes
nyugdíjszerű ellátásban
ellátásban részesülő nők
nyugdíjas
részesülő férfiak száma
száma
2008
n.a.
59
n.a.
2009
37
58
95
2010
34
55
89
2011
32
53
85
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
50 év felettiek létszáma a településen 2011-ben: 100 fő
6.3.1. számú táblázat - 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma
64 év feletti lakosság
nappali ellátásban részesülő időskorúak
száma
száma
fő
fő
%
65
0
0
2008
65
0
0
2009
62
0
0
2010
62
0
0
2011
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
A nappali ellátás szociális alapszolgáltatás, amely lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra,
társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére a hajléktalan
személyek és a saját otthonukban élő, következőkben felsorolt személyek részére:
a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai
betegek, illetve szenvedélybetegek,
c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek.
Igény szerint lehetőség van a napközbeni étkezésre is.
6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesülők száma
időskorúak járadékában részesülők
száma
0
2008
0
2009
0
2010
0
2011
2012
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar
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Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek
részére nyújtott támogatás. A települési önkormányzat, 2007. január 1-jétől a jegyző időskorúak
járadékában részesíti azt
a) a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele
együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,
b) az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél
fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 95%-át,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete
Az Flt. 24. §-a értelmében a nyugdíjazáshoz közel álló álláskereső részére nyugdíj előtti
álláskeresési segély, valamint költségtérítés jár. Az álláskeresési segély feltételeit a Flt. 30. §-a
rögzíti.
a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az 50 év feletti regisztrált munkanélküliek (6 fő) aránya a településen az 50-64 éves korosztály
(38fő) létszámához viszonyítva 15,7% (Edelényben 8,0%).
6.2.1. számú táblázat - Idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága
Az 55–64 éves foglalkoztatottak aránya az azonos korú népességen belül.
Mutató/dimenzió
2.5.1.1.
Az
55–64
foglalkoztatási rátája, %

2008
évesek

2009

2010

2011

31,4

32,8

34,4

35,8

férfi

38,5

39,9

39,6

39,8

nő

25,7

27,0

30,1

32,4

Nemek szerint

Iskolai végzettség szerint
8 általánosnál kevesebb

5,5

5,1

5,6

6,0

Általános iskola 8. osztálya

18,0

18,9

20,6

22,3

Szakiskola és szakmunkásképző

30,9

32,6

34,7

34,9

Gimnázium

31,8

30,7

29,2

31,9

Egyéb érettségi

39,1

38,8

38,7

39,7

Főiskola

42,4

46,4

47,6

51,2

Egyetem

58,8

59,0

62,2

63,3

Közép-Magyarország

39,3

40,7

39,9

41,2

Közép-Dunántúl

30,8

31,9

33,8

37,3

Nyugat-Dunántúl

33,6

35,7

36,7

36,5

Dél-Dunántúl

21,9

26,9

32,4

32,6

Dunántúl

28,8

31,5

34,3

35,5

Észak-Magyarország

26,9

27,5

29,8

30,1

Észak-Alföld

26,5

27,3

28,7

31,0

Dél-Alföld

29,3

28,6

32,5

34,5

Alföld és Észak

27,5

27,8

30,3

31,9

Régiók szerint

forrás: http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_1.html
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6.2.2. számú táblázat - Az 55-64 éves idősebbek munkanélküliségi rátája
Mutató/dimenzió
2.5.2.1.
Az
55–64
évesek
munkanélküliségi rátája, %

2008

2009

2010

2011

5,0

6,3

7,8

8,7

férfi

5,0

6,4

8,2

9,5

nő

5,1

6,2

7,3

7,8

Közép-Magyarország

3,9

4,6

6,5

7,2

Közép-Dunántúl

4,9

6,4

8,1

8,3

Nyugat-Dunántúl

3,9

6,9

7,6

7,0

Dél-Dunántúl

6,3

6,0

8,9

8,4

Nemek szerint

Régiók szerint

Dunántúl

4,9

6,5

8,2

7,9

Észak-Magyarország

7,8

11,6

10,2

15,3

Észak-Alföld

6,5

6,4

10,1

10,3

Dél-Alföld

4,8

6,4

6,1

7,7

6,3

8,0

8,7

10,9

Alföld és Észak

http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_5_2.html
b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának
lehetőségei a közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen)
Aktív Időskor (Active Aeging – Policy Framework) WHO, 2001
Ez a dokumentum először gondolkodik az idősödés tényének pozitív felfogásáról, az idősödéssel a
maga teljességében és nem csak az időskor szociális és egészségügyi vonatkozásaival foglalkozik. Támaszkodás az idősek véleményére, az idősellátáshoz kapcsolódó szakemberek tudására,
tapasztalatára, a hazai és külföldi „jó gyakorlatokra” az alkalmazhatóság érdekében. - UNESCO –
Hamburgi Nyilatkozat, 1997 „Korunkban több idős ember él a Földön, mint bármikor ezelőtt, és
arányuk a lakosság egészéhez viszonyítva tovább növekszik. Ezek az idős felnőttek nagymértékben
hozzá tudnak járulni a társadalom fejlődéséhez.” Fontos alapelv az idősekben meglévő képességek
megőrzése, az időskorúak társadalmi erőforrás szerepének tudatosítása a helyi társadalomban.
1. Ennek érdekében az idős emberek szükségleteinek biztosításához erősíteni kell az állami, a civil
szféra, az üzleti szektor, a magánszemélyek és az idősek ellátásában érintett szakmák
együttműködését folyamatos párbeszédét.
2. „Se többet, se kevesebbet, mint amire épp szükség van” elv érvényesítése, ami jelenti egyrészt a
szolgáltatások bővülését az egyéni igények, szükségletek szerint, ezzel párhuzamosan az
öngondoskodás, önellátás ismeretének átadását is.
3. Időskorúak diszkriminációjának megszüntetése. Sok idősebb ember ki van téve a társadalmi
kirekesztés valamelyik kockázatának: elszigetelődés, egészségi problémák, hozzáférés az
ellátásokhoz.
4. „Deficit modell” helyett a „fejlődés modell” szükségessége. Az idősödés pozitív felfogásának
érvényre juttatásához az időskorúak tudását, bölcsességét és készségeit is szükséges beépíteni a
szolgáltató rendszerek működtetésébe, valamint el kell ismerni hozzájárulásaikat a közjóhoz,
például a háztartások, szomszédságok közötti segítő kapcsolatok méltánylása révén.
5. Az önkéntes tevékenység fejlesztésével elő kell mozdítani a lakóközösségi alapú önkéntes
mozgalmakat, a fiatal és idősebb korú személyek együttműködését egymás segítésében. Az
önkéntesség erősíti a generációk közötti kapcsolatokat, a tudások és tapasztalatok átadását, az
értékek és az alkotó problémamegoldó készségek továbbörökítését.
6. „Egészség, képzettség, tudás – az idősek minőségi életének kulcsmotívumai”, cél az aktivitás
kitolása amennyire csak lehetséges, ezen belül az élethosszig tartó tanulás igényének felkeltése, az
ehhez kapcsolódó feltételek megteremtése.
7. A középgenerációk jövőképét és így mentális beállítódását is nagyban befolyásolja, hogy milyen
időskorra számíthatnak. Ezért nemcsak az időseket, hanem a középkorúakat és a felnövekvő
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nemzedékeket is fontos megszólítani, hiszen a sikeres idősödést már igen korán kell megalapozni.
8. Az idősödési folyamat menedzselése, új megközelítés: egyéni és társadalmi szinten is fel kell
készülni az idősödéssel járó, megváltozott élethelyzetekre (gazdasági, egészségügyi, szociális,
pszichológiai).
c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén
Az időskorúak munkaerő-piaci hátrányos megkülönböztetésével összefüggően információkkal nem
rendelkezünk.
6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén
Regisztrált
munkanélküliek
száma
fő
22
27
21
30
n.a.

2008
2009
2010
2011
2012
Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR

55 év feletti
regisztrált
munkanélküliek
száma
fő
%
3
2
0
2
n.a.

13,6
7,4
0,0
6,7
n.a.

Tartós
munkanélküliek
száma

55 év feletti tartós
munkanélküliek
száma

fő

fő

%

10
14
13
15
n.a.

n.a.
0
1
1
2

n.a.
0
7,7
6,7
n.a.

Az 55 év fölötti regisztrált munkanélküliek aránya 2011. évben az összes regisztrált
munkanélküliekhez viszonyítva (6,7%) nem különösebben magas (Edelényben 7,5%).
6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés
Alapszolgáltatások
A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az állam és a települési önkormányzat segítséget
nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó
problémáik megoldásában.
Szakosított ellátási formák
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az
alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek
megfelelő szakosított ellátási formában kell gondozni.
a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése
Az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés Edelényben jó
színvonalon biztosított.
Egészségügyi ellátás:
1. Háziorvosi szolgálat
Edelény közigazgatási területén az egészségügyi alapellátási feladatokat 5 körzetben felnőtt
háziorvosok, 2 körzetben házi gyermekorvosok, 3 körzetben pedig fogszakorvosok látják el.
A városban háziorvosi felnőtt és gyermek, valamint fogaszati ügyelet is működik.
2. Járóbeteg szakellátás
A korábban Edelény Város Önkormányzat által fenntartott Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet 2012. május 1. napjától állami fenntartásban került, így a járóbeteg
szakellátást állami fenntartású intézmény látja el.
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Az utóbbi években jelentősen bővült a szakellátások száma, amit többségében vállalkozási
formában működtetnek.
3. Fekvőbeteg szakellátás
A feladatot a Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet látja el. Az intézmény Tüdőosztályt,
krónikus belgyógyászatot és rehabilitációt működtet.
4. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi Intézet székhelye Edelényben
működik.
b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
Kulturális intézmény nem működik a településen (1 db kultúrterem van), kulturális programok
szervezésére nem került sor az elmúlt években.
6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen
Nincs ilyen a településen.
6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.
Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
fejlesztési lehetőségek

beazonosított problémák
Időskorúak nappali ellátásának hiánya
településen
Nemzedékek közötti kapcsolat nehézsége.

a Növelni kell nappali ellátásban
időskorúak létszámát
Generációs programok szervezése.

részesülő

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
Fogyatékos személy: aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi
képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában
számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív
részvétel során. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz
kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint
fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy
érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy
teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a
népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak
aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %.A
fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen
emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya.
7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
megváltozott munkaképességű személyek
egészségkárosodott személyek szociális
ellátásaiban részesülők száma
ellátásaiban részesülők száma
2008
9
n.a.
2009
9
n.a.
2010
9
n.a.
2011
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
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Forrás: TeIR, KSH Tstar
7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma
önkormányzati fenntartású
egyházi fenntartású
civil fenntartású
intézményben
intézményben
intézményben
2008
n.a.
n.a.
n.a.
2009
n.a.
n.a.
n.a.
2010
n.a.
n.a.
n.a.
2011
n.a.
n.a.
n.a.
2012
n.a.
n.a.
n.a.
Forrás: TeIR, KSH Tstar; a központi adatokat célszerű bontani a helyi adatszolgáltatók segítségével.
7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái
a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás,
közfoglalkoztatás)
A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok,
amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi,
foglalkoztatási helyzetéről.
A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják. A
társadalom feladata olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel
érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a
szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi
élet, valamint a sport és a szórakozás területén is.
A célcsoport részére szervezett ellátásokat, szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni
szükségletek alapján kell megtervezni.
Az elhelyezkedés során számos akadállyal kell megküzdeniük. A munkáltató előítélete mellett a
közlekedés eszközök használata is nehezíti helyzetüket. A fogyatékosok körében a
foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás adatai szerint 9%.
A Fot. 15-16. §-a értelmében a fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában
védett foglalkoztatásra jogosult.
A foglalkoztatást biztosító munkáltató köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a
munkahelyi környezet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását. Az
átalakítással kapcsolatos költségek fedezésére a központi költségvetésből támogatás igényelhető.
Ha a fogyatékos személy foglalkoztatása az integrált foglalkoztatás keretében nem megvalósítható,
úgy számára speciális munkahelyek működtetésével a munkához való jogát lehetőség szerint
biztosítani kell. A védett munkahelyet a központi költségvetés normatív támogatásban részesíti.
Fogyatékkal élő munkavállaló, aki
a) a nemzeti jog szerint fogyatékosnak elismert, vagy
b) elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved.
Megváltozott munkaképességű munkavállaló, aki
a) rehabilitációs ellátásban részesül,
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
rendszeres szociális járadékban részesült. (Flt. 57/B §.)
Gyakori probléma, hogy kevés a foglalkoztatási lehetőség, nem megoldott a foglalkoztatáshoz
szükséges akadálymentesítés, nem biztosítottak különleges eszközök és feltételek.
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7.1.4. táblázat - A településen élő fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató helyi
intézmények, szociális szolgáltatások
Állami/önkormányzati

falugondnoki vagy
tanyagondnoki
szolgáltatás

2010

2011

2012

igen

igen

igen

Egyházi

Civil

2010

2011

2012

2010

2011

2012

-

-

-

-

-

-

étkeztetés

-

-

-

-

igen

igen

-

-

-

házi segítségnyújtás

-

-

-

-

igen

igen

-

-

-

jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

családsegítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

közösségi ellátás
szenvedélybetegek
részére
közösségi ellátás
pszichiátriai betegek
részére
támogató
szolgáltatás
nappali ellátás
Forrás: helyi adatgyűjtés

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei
Ellátási formák:
Fogyatékossági támogatás: A Fot. 22. §-a alapján biztosított fogyatékossági támogatás a súlyosan
fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli
juttatás. A támogatás célja, hogy - a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül –
anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok
mérsékléséhez.
Rokkantsági járadék: A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet értelmében
aki a 25. életéve betöltése előtt teljesen munkaképtelenné vált, illetve 80 %-os vagy azt meghaladó
mértékű egészségkárosodást szenvedett és nyugellátást, baleseti nyugellátást részére nem
állapítottak meg, rokkantsági járadékra jogosult.
Közlekedési kedvezmény: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló
102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-a értelmében szerzési és átalakítási támogatásra
(közlekedési kedvezmény) a súlyos mozgáskorlátozott személy jogosult
Parkolási igazolvány: Parkolási igazolványra az a személy jogosult,
1. aki közlekedőképességében súlyosan akadályozott,
2. aki látási fogyatékosnak; értelmi fogyatékosnak; autistának; mozgásszervi fogyatékosnak
minősül,
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3. akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló rendelet alapján 2001. július 1-jét
megelőzően vaknak minősítettek, vagy aki vaknak vagy gyengénlátónak, mozgásszervi
fogyatékosnak, értelmi fogyatékosnak vagy autistának minősül
Fogyatékos személyek számára biztosított alap- és szakosított ellátási formák:
Szociális alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás
Szakosított ellátási formák: ápolást, gondozást nyújtó intézmények, fogyatékos személyek otthona,
rehabilitációs intézmények, fogyatékos személyek gondozóháza, lakóotthon
Aktuális jogszabályok:
141/ 2000(VIII.9.) Korm. rend A súlyos fogyatékossá minősítésének és felülvizsgálatának valamint
a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól.
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
2006. évi CXVII. törvény egyes szociális tárgyú törvények módosításáról
2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes
szabályairól
7.2.1. táblázat - Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezmények
A lehetséges kedvezmények igénylése és rendszeres használata nem feltétlenül az önkormányzat
bevonásával történik. Így az adatgyűjtés korlátozott. Nem nyilvántartott, hogy hányan élnek a
tömegközlekedésben elérhető kedvezményekkel, az adókedvezménnyel. Vannak olyan
természetbeni ellátások, melyek nem a fogyatékossághoz, hanem az alacsony jövedelemhez
kötöttek.
Fogyatékosságra vonatkozóan adatokat nem tartja nyilván az önkormányzat hivatala az ellátások,
kedvezmények igénylésével, nyújtásával kapcsolatosan.

1993. évi III. tv. (Szt.) alapján
Pénzbeli ellátás
Időskorúak járadéka
Aktív korúak ellátása
Rendszeres szociális segély
Lakásfenntartási támogatás
Ápolási díj
Temetési segély
Átmeneti segély
Természetbeni ellátás:
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Itt azokra a fogyatékos személyekre kérdezünk, akik az önkormányzat
javaslatára, rászorultsági alapon kapnak TAJ kártyát az OEP-től.
Közgyógyellátás.
Ez a fogyatékos személyeknek alanyi jogon jár, nem fogyatékos személyek
rászorultsági alapon vehetik igénybe. Mivel a településen élő fogyatékos
személyek számának megállapítása nehéz, ez az adat is fontos mutató
lehet.
Adósságkezelési szolgáltatás
Energia felhasználási támogatás

Fogyatékos
személyek száma
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

n.a.

n.a.
n.a.
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Más jogszabályok alapján nyújtott ellátások
Fogyatékossági támogatás
Rokkantsági járadék
Személygépkocsi átalakítási támogatás
Közlekedési kedvezmény
Személygépkocsi szerzési kedvezmény
Parkolási igazolvány
Forrás: helyi adatgyűjtés

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet
gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés
Környezet: A fogyatékos személynek joga van a számára akadálymentes, továbbá érzékelhető és
biztonságos épített környezetre. Ez a jog vonatkozik különösen a közlekedéssel és az épített
környezettel kapcsolatos tájékozódási lehetőségekre. (Fot. 5. § (1)- (2))
Kommunikáció: A fogyatékos személy számára biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés
lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá azokhoz az információkhoz, amelyek a
fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a részükre nyújtott szolgáltatásokkal
kapcsolatosak. A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások
igénybevételekor lehetővé kell tenni a tájékozódás és a személyi segítés feltételeit. (Fot. 6.- 7. §)
Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés: A fogyatékos személy számára a Fot-ban
meghatározottak szerint - figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális
szükségleteit - biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy
az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a
közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére. (Fot.
7/A.- 7/C. §)
Közlekedés: A közlekedési rendszereknek, továbbá a tömegközlekedési eszközöknek, utasforgalmi
létesítményeknek - beleértve a jelző- és tájékoztató berendezéseket is - alkalmasnak kell lenniük a
fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre. Közhasználatú parkolóban a közlekedésében
akadályozott fogyatékos személyek számára - a külön jogszabály szerint - megfelelő számú és
alapterületű parkolóhely kialakításáról kell gondoskodni. (Fot. 8.- 10. §) A hozzáférés
biztosításakor két kihívás biztosan felmerül: egyrészt a megfelelő szaktudás bevonásának a kérdése,
másrészt pedig az ehhez szükséges forrás.
Támogató szolgálat, segédeszköz: fogyatékos személy részére biztosítani kell a fogyatékossága által
indokolt szükségleteinek megfelelő támogató szolgálat igénybevételét, továbbá segédeszközt. Az
árhoz nyújtott támogatással beszerezhető segédeszközök körét és a támogatás módját, valamint
mértékét külön jogszabály határozza meg. (Fot. 11. §)
Egészségügy: A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során figyelemmel kell lenni a
fogyatékosságából adódó szükségleteire. A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során
törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, társadalmi beilleszkedését, továbbá,
hogy ne erősítse a betegségtudatát. (Fot. 12. §) A modern emberi jogi szemlélet érvényesülése a
fogyatékos emberek ellátása során alapelv.
Oktatás, képzés: A fogyatékos személynek joga, hogy állapotának megfelelően és életkorától
függően korai fejlesztésben és gondozásban, óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban,
fejlesztő felkészítésben, szakképzésben, felnőttképzésben, továbbá felsőoktatásban vegyen részt a
vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Abban az esetben, ha az - az e célra
létrehozott szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint – a
fogyatékos személy képességeinek kibontakoztatása céljából előnyös, a fogyatékos személy az
óvodai nevelésben és oktatásban a többi gyermekkel, tanulóval együtt - azonos óvodai csoportban,
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illetve iskolai osztályban - vesz részt. A kiskorú fogyatékos személyt megilleti az a jog, hogy
fejlesztése késedelem nélkül megkezdődjön, amint fogyatékosságát megállapították (Fot. 13. §).
Lakóhely, közösségbe való befogadás, önálló életvitel: A fogyatékos személynek joga van a
fogyatékosságának, személyes körülményeinek megfelelő - családi, lakóotthoni, intézményi lakhatási forma megválasztásához (Fot. 17. §)
Kultúra, sport: A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és
más közösségi célú létesítmények látogatását. A fogyatékos személy számára – sportolási
lehetőségeinek megteremtéséhez - a sportolási célú, szabadidős intézmények használatát
hozzáférhetővé kell tenni (Fot. 18. §)
A helyi politikai életben és közéletben való részvételhez való jog: másokkal azonos alapon,
hatékonyan és teljes körűen vehessenek részt a helyi politikai életben és a közéletben, közvetlenül
vagy szabadon választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogát
és lehetőségét a szavazásra és választhatóságra (2007. évi XCII. tv 29. cikk) A fogyatékos emberek
önérvényesítő mozgalmainak erősödése, saját maguk képviseleti lehetőségének támogatása kiemelt
feladat.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően új beruházás, felújítás akadálymentesített környezet
biztosításával történik.
a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége
Közhasznúak azok az épületek, melyek használata senki számára sem korlátozott. Ebbe a körbe
tartoznak az oktatás bármely szintjét befogadó épületek vagy épületrészek, az egészség-, szociális,
kulturális, művelődés, sport célú építmények. Ilyenek és tevékenységük súlya miatt kiemelten
fontosak az önkormányzati, a hatósági, a közigazgatási, az igazságszolgáltatói célokra fenntartott
épületek vagy épületrészek. A mozgásukban akadályozottak, az idősek, nők- és gyermekek a
fizikai akadálymentességet igénylik, a többi fogyatékos csoport számára az infokommunikációs
akadálymentesség a jogos igény. Ilyenek a kontrasztos színekkel készült táblák, tapintható
információk, hallható segítség, jelnyelvi segítség, a belső környezetben való tájékozódást elősegítő
piktogramok, feliratok.
Aktuális jogszabályok:
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
2009. évi CXXV. törvény a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi
tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről
igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
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7.3.1. táblázat – Akadálymentesítés 1.
Igen/nem

Lift

alapfok
oktatá
si
középfok
intézm
ények felsőfok

nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns

Vakvezető
sáv

Mozgáskorlátozottak
részére
mosdó

nem
releváns

nem
releváns

nem
releváns

nem
releváns

nem
releváns

nem
releváns

Rámpa

nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns

Hangos
tájékoz
-tatás
nem
releváns
nem
releváns
nem
releváns

Indu
kciós
huro
k

Tapi
ntható
informáci
ó

Jelnyelv
i
segítség

Egyéb

nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns

nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns

nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns
nem
relevá
ns

nem
releván
s
nem
releván
s
nem
releván
s
nem
releván
s
nem
releván
s

fekvőbeteg
nem
nem
nem
releváns
releváns
releváns
Egész- ellátás
ségüg járó beteg
nem
nem
nem
yi
releváns
releváns
releváns
szakellátás
intézm
nem nem
nem
nem nem
nem nem nem nem
ények alapellátás
kulturális,
művelődési
nem nem
nem
nem nem
nem nem nem nem
intézmények
önkormányzati,
közigazgatási
nem nem
nem
nem nem
nem nem nem nem
intézmény
nem
nem
nem
nem
nem
igazságszolgáltatási, nem
nem
nem
nem
relevá
relevá
relevá
relevá
relevá
releván
releváns
releváns
releváns
rendőrség, ügyészség ns
ns
ns
ns
ns
s
nem
nem
nem
nem
nem
nem
szociális ellátást
nem
nem
nem
relevá
relevá
relevá
relevá
relevá
releván
releváns
releváns
releváns
nyújtó intézmények
ns
ns
ns
ns
ns
s
Forrás: helyi adatgyűjtés, személyes tapasztalat, fogyatékos ügyi referens információi, fogyatékosok
civil szervezetei
b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai,
információs és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek
akadálymentesítettsége
Nincsenek akadálymentesítve.
c) munkahelyek akadálymentesítettsége
Erre vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk.
d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége
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7.3.3. táblázat - Fizikai és infokommunikációs akadálymentesítettség a közlekedésben
Igen/nem

Közterület
(utca/járda, park, tér)
Helyi és távolsági
tömegközlekedés
Buszpályaudvar,
buszvárók
Vasútállomás

Rámpa

Hangos
tájékoz
-tatás

Indu
kciós
huro
k

Tapi
ntható
informáci
ó

Jelnyelv
i
segítség

Egyéb

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem

nem
relevá
ns

nem
releváns

nem
releváns

nem
relevá
ns

nem
releváns

nem
relevá
ns

nem
relevá
ns

nem
relevá
ns

nem
releván
s

Lift

Vakvezető
sáv

Mozgáskorlátozottak
részére
mosdó

nem

nem

nem

Forrás: helyi adatgyűjtés, a vizsgált területen az önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó
munkatársától és az érdekvédelmi szervezetek vezetőitől.
e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési
megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)
7.3.4. táblázat - Fogyatékos személyek rendelkezésére álló helyi szolgáltatások
Az adott évben a szolgáltatást igénylő fogyatékos
személyek száma
2010
2011
2012
ápolást, gondozást nyújtó intézmény*
200*
200*
200*
rehabilitációs intézmény
nincs
lakóotthon
nincs
támogatott lakhatás
n.a.
n.a.
n.a.
átmeneti ellátást nyújtó fogyatékosok
nincs
gondozóháza
Forrás: helyi adatgyűjtés
*Edelényben működik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona.
200 férőhellyel a 18 éven felüli, azon súlyos és középsúlyos értelmi vagy halmozottan fogyatékos
személyek teljes körű ellátása, ápolása, gondozása, terápiás célú foglalkoztatása, akinek ellátására
csak intézményi keretek között van lehetőség. 12 férőhelyes azon 16 év feletti fogyatékos
személyek lakóotthoni ellátása, akik önellátásra részben képesek, folyamatos, tartós ápolást,
felügyeletet nem igényelnek, a költségek viseléséhez elégséges jövedelemmel rendelkeznek.
7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása
A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön
beazonosított problémák

fejlesztési lehetőségek

Fogyatékossággal
élő
emberek
nyilvántartásának hiánya
Közszolgáltatásokhoz,
kulturális
és
sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei,
az akadálymentes környezet aránya nem 100 %os.

Fogyatékossággal élő emberek felkutatása,
adatbázis kialakítása
Fizikai környezetben található akadályok
megszüntetése, információs és kommunikációs
akadályok
megszüntetése,
lakókörnyezet
akadálymentesítését szolgáló program.
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8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők
társadalmi felelősségvállalása
a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi
szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma
közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)
A településen nem működnek civil szervezetek.
b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség
bemutatása
Nincs ilyen a településen.
c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség
A település tagja az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának. A településen működő Szociális
Szolgáltató Központ fenntartását 13 település által létrehozott társulás biztosítja. A Borsodi
Általános Iskola 5 település gyermekeinek kötelező beiskolázásáról gondoskodik.
d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen nem működik nemzetiségi önkormányzat.
e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége
A településen nem működnek civil szervezetek.
f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.
Nem vesznek részt.
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága
a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi
önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil
szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program
elkészítésének folyamatába
A helyzetelemzés előkészítésben az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai vettek
részt.
b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek
visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.
•
•
•

Esélyegyenlőségi Fórum létrehozása, ülések évente legalább egy alkalommal.
Képviselő-testület nyílt ülésén a program két évente történő felülvizsgálata.
Az a) pont szerinti szervezetek bevonása az aktuális felülvizsgálatba, véleményük kikérése a
program elfogadása előtt.
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A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
1. A HEP IT részletei
Következtetések
Célcsoport

problémák beazonosítása
fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid megnevezéssel
rövid címmel
Romák
Alacsony
a
közfoglalkoztatásban A tartós munkanélküliek hatékonyabb
és/vagy
résztvevők száma.
bevonása
a
közfoglalkoztatásba,
kiemelten a nők előnyben részesítésével.
mélyszegénységben élők
1. Hiányoznak a 0–7 éves korúak
1.Partnerek
felkutatása,
akik
speciális ellátási igényeire vonatkozó
rendelkeznek
információkkal
(Pl.:
adatok
Nevelési Tanácsadó). Új információk
Gyermekek
alapján intézkedések kidolgozása

Idősek

2.Borsodi Általános Iskola udvara
2. Borsodi Általános Iskola parkosítása
elhanyagolt állapotú
1.Időskorúak nappali ellátásának hiánya
1.Növelni kell a nappali ellátásban
a településen.
részesülő időskorúak létszámát.
2.Nemzedékek
nehézsége.

Nők

közötti

Nők alacsony részvételi aránya
foglalkoztatási programokban

1.Fogyatékossággal
élő
nyilvántartásának hiánya
Fogyatékkal
élők

kapcsolat

a

2. Generációs programok szervezése.
Olyan
foglalkoztatási
programok
szervezése,
indítása,
amelyekben
nagyobb számban tudnak nők részt
venni.

emberek 1.Adatbázis kialakítása

2.Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés
lehetőségei, az akadálymentes környezet
aránya nem 100 %-os.

2.Fizikai
környezetben
található
akadályok megszüntetése, információs
és
kommunikációs
akadályok
megszüntetése,
lakókörnyezet
akadálymentesítését szolgáló program.
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A beavatkozások megvalósítói
Célcsoport

Következtetésben megjelölt
beavatkozási terület, mint
intézkedés címe, megnevezése

Az intézkedésbe bevont
aktorok és partnerek
– kiemelve a felelőst

Romák
és/vagy
Alacsony
a
közfoglalkoztatásban Polgármester,
mélyszegény- résztvevők száma.
Önkormányzata
ségben élők

Abod

Község

1.Nevelési Tanácsadó vezetője, Edelényi
1. Hiányoznak a 0–7 éves korúak
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
speciális ellátási igényeire vonatkozó
adatok
Gyermekek
2.Borsodi Általános
elhanyagolt állapotú

Idősek

Fogyatékkal
élők

udvara

2.Abod Község Önkormányzata, Edelény
Város Önkormányzata, KLIK Edelényi
Tankerülete

1.Időskorúak nappali ellátásának hiánya
1.Abod Község Önkormányzata
a településen.
2.Nemzedékek
nehézsége.

Nők

Iskola

közötti

kapcsolat

2.Abod Község Önkormányzata

Nők alacsony részvételi aránya a Abod Község Önkormányzata, Munkaügyi
foglalkoztatási programokban
Központ
1.Fogyatékossággal
élő
emberek
1.Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
nyilvántartásának hiánya
jegyzője, Edelényi Járási Hivatal
2.Közszolgáltatásokhoz, kulturális és
sportprogramokhoz való hozzáférés
lehetőségei, az akadálymentes környezet 2.Abod Község Önkormányzata
aránya nem 100 %-os.

Jövőképünk
Abod Község Önkormányzata legfontosabb célja a településen élők jólétének biztosítása,
életminőségének folyamatos javítása, olyan támogatói környezet működtetésével, amely
• erősíti a közösséghez és a lakóhelyhez kötődést, a lokálpatriotizmus, a társadalmi
szolidaritást,
• kiemelt figyelmet fordít a veszélyeztetett célcsoportokra,
• tudatos és partnerségen alapuló intézkedései hatására a hátrányos helyzetű csoportok
felzárkózási esélyei, életminőségük és életük önálló irányításának lehetősége javul.
Olyan településen kívánunk élni, ahol a romákat nem éri hátrányos megkülönböztetés.
Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők mindegyikéhez eljussanak az önkormányzat
által biztosított szociális ellátások és szolgáltatások.
Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek mindenek felett álló érdekeinek biztosítását.
Folyamatosan odafigyelünk az idősek által felvetett problémák kezelésére.
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Elengedhetetlennek tartjuk, hogy a nők és férfiak közötti különbségek soha nem képezhetik a
hátrányos megkülönböztetés (diszkrimináció) alapját.
Különös figyelmet fordítunk, hogy a fogyatékkal élők hozzájussanak a közérdekű, valamint a jogaik
gyakorlásához szükséges információhoz.

Az intézkedési területek részletes kifejtése
A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége
1/1
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Közfoglalkoztatás szervezése
Alacsony a közfoglalkoztatásban résztvevők száma.
Közfoglalkoztatás rendszerének fenntartása.
A
foglalkoztatás
biztosítása.
Munkanélküliek
csökkentése.

számának

Legalább évente két 6 vagy 8 órás foglalkoztatási program.
Költségvetésben biztosítani kell az önrészt.
Pályázat benyújtása a Munkaügyi Központhoz.
Abod Község Önkormányzata, polgármester
Munkaügyi Központ, intézmények, gazdasági társaságok.

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Forrás és pályázati hiány.
Pályázatokon való eredményes szereplés.

Szükséges erőforrások

Önkormányzat költségvetésében.

Pályázati kiírás szerint

A közfoglalkoztatásba bevont személyek száma. Megvalósulás
esetén folyamatosan.
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A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység
2/1
Adatgyűjtés 0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire
Intézkedés címe:
vonatkozóan
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Hiányoznak a 0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó
adatok
0–7 éves korúak speciális ellátási igényeire vonatkozó adatok
összegyűjtése a szükséges beavatkozások megtervezéséhez.

Adatgyűjtés
Abod Község Önkormányzata, polgármester
Nevelési Tanácsadó

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Adatforrás hiánya.
Hiányos adatok.

Szükséges erőforrások

Humánerőforrás.

2013. december 31.

Adatbázis megléte.

2/2
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Borsodi Általános Iskola udvarának fejlesztése
Borsodi Általános Iskola udvara elhanyagolt állapotú

Parkosítás.

Parkosítás során fásítás, ülőpadok kihelyezése, közlekedő utak,
kiépítése.
Abod Község Önkormányzata, polgármester
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Partnerek

Edelény Város Önkormányzata, KLIK, általános iskola

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Forráshiány.
Pályázat, közösségi szolidaritás bevonása

Szükséges erőforrások

Pályázati forrás, önkormányzati KLIK költségvetés

Pályázati lehetőség szerint.

Kialakított, parkosított terület m2.
Megépített többfunkciós sportpálya.
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Az idősek helyzete, esélyegyenlősége
3/1
Intézkedés címe:

Időskorúak nappali ellátásának fejlesztése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Időskorúak részére nem biztosított a nappali ellátás.

Partnerek

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ, civil szervezetek

Minél több nappali ellátást igénylő időskorú számára biztosítani az
ellátást.
Magány felszámolása, az idősek életminőségének javítása.
Időskorúak nappali ellátásának bővítése.
Abod Község Önkormányzat, polgármester

Határidő(k) pontokba
Pályázati forrástól, támogatástól függően.
szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága,
forrása
Nappali ellátásban résztvevő nyugdíjasok számának növekedése.
(rövid, közép és
Támogatástól függően tartható fenn.
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Anyag- és humánerőforrás hiánya.
Kockázatok
Pályázati eszközök igénybe vétele, humánerőforrás fejlesztő
és csökkentésük eszközei
programok kezdeményezése
Szükséges erőforrások

Önkormányzat költségvetésében, pályázati forrás, támogatás

3/2
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Nemzedékek közötti kapcsolat erősítése
Generációs programok szervezése

Magány felszámolása, az
korosztályok párbeszéde.

idősek

életminőségének

javítása,

Olyan programok, események szervezése, amelyen az idősebb és a
fiatalabb
korosztályok
együtt,
egymással
tevékenyen
együttműködve vesznek részt.
Abod Község Önkormányzata, polgármester
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Partnerek

Edelényi Művelődési Központ, Edelényi Szociális Szolgáltató
Központ, köznevelési intézmények, civil szervezetek

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Anyagi- és humánerőforrás hiánya.
Pályázaton való részvétel, közösségi szolidaritás

Szükséges erőforrások

Pályázati források, intézményi források, humánerőforrás, közösségi
szolidaritás

Folyamatosan az egész év során

A programok és résztvevők száma.
Folyamatosan.
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A nők helyzete, esélyegyenlősége
4/1
Intézkedés címe:

Nők foglalkoztatásának növelése

Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Nők alacsony részvételi aránya a foglalkoztatási programokban

Partnerek

Munkaügyi Központ,Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Növelni a nők foglalkoztatását a településen.

Speciálisan nők számara szervezett foglalkoztatási programok
beindítása.
Abod Község Önkormányzata, polgármester

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Anyagi- és humánerőforrások hiánya.
Pályázati forrás igénybevétele.

Szükséges erőforrások

Önkormányzat költségvetése, pályázati forrás, humánerőforrás

Pályázati kiírástól, lehetőségtől függően.

Megvalósult programok száma, foglalkoztatott nők száma.
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Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége
5/1
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős
Partnerek

Fogyatékossággal élők létszámának felmérése
Fogyatékossággal élő emberek nyilvántartásának hiánya
Felderíteni a településen lakó, fogyatékossággal élők létszámát.
Fogyatékosság típusainak felderítése, a fogyatékossággal élők
számára előnyös intézkedések megtervezéséhez.
Adatbázis kialakítása.
Abod Község Önkormányzata, alpolgármester
Nevelési Tanácsadó, fogyatékossággal élőket képviselő civil
szervezetek.

Határidő(k) pontokba
Adatbázis kialakítása: 2014.06.30.
szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága,
forrása
Meglévő adatbázis.
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Adathiány, jogszabályi korlátok.
Kockázatok
Adattal rendelkező szervezetek felderítése, jogszabálymódosítás
és csökkentésük eszközei
kezdeményezése.
Szükséges erőforrások

Humánerőforrás.

5/2
Intézkedés címe:
Feltárt probléma
(kiinduló értékekkel)
Célok Általános megfogalmazás
és rövid-, közép- és
hosszútávú időegységekre
bontásban
Tevékenységek
(a beavatkozás tartalma)
pontokba szedve
Résztvevők és
felelős

Akadálymentesítés
Közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való
hozzáférés lehetőségei, az akadálymentes környezet aránya nem 100
%-os.
Az önkormányzati fenntartású, működtetésű közintézmények teljes
akadálymentesítése.

Akadálymentesítés
megvalósítás.

áttekintése,

cselekvési

terv

készítése,

Abod Község Önkormányzata, polgármester
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Partnerek

civil szervezetek, for-profit szereplők

Határidő(k) pontokba
szedve
Eredményességi mutatók
és annak dokumentáltsága,
forrása
(rövid, közép és
hosszútávon), valamint
fenntarthatósága
Kockázatok
és csökkentésük eszközei

Pénzügyi forráshiány.
Pályázati forrás bevonása.

Szükséges erőforrások

Önkormányzati költségvetés, pályázati forrás, humánerőforrás.

Folyamatosan.

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javulása.
Akadálymentesített közintézmények, utak aránya
Folyamatosan fenntartandó, bővítendő.
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2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)
3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez
A

B
C
D
E
F
A
A célkitűzés
helyzetelemzés
összhangja
IntézkeAz
következtetése
dés
intézkedéssel
egyéb
Az intézkedés címe,
Az intézkedés Az intézkedés
iben feltárt
sorszám
elérni kívánt
stratégiai
megnevezése
tartalma
felelőse
esélyegyenlősé
dokumentumo
a
cél
gi probléma
kkal
megnevezése
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége
1.
Alacsony
a KözfoglalkozLegalább
Polgármester
Közfoglalkoztatás
közfoglalkozta tatás
évente két 6
szervezése
rendszerének
vagy 8 órás
tásban
fenntartása.
foglalkoztatási
résztvevők
A foglalkozprogram.
száma
tatás biztosítása. Munkanélküliek számának csökkentése.
II. A gyermekek esélyegyenlősége
1.
éves
Adatgyűjtés
Polgármester
Adatgyűjtés
0–7 Hiányoznak a 0–7
éves korúak
éves
korúak 0–7
speciális
speciális
ellátási korúak
speciális
ellátási
igényeire
ellátási
igényeire
vonatkozóan
igényeire
vonatkozó
vonatkozó
adatok
összegyűjtése
adatok
a
szükséges
beavatkozások
megtervezéséh
ez.
Parkosítás.
Parkosítás
2.
Polgármester
Borsodi Általános Borsodi
során fásítás,
Iskola udvarának Általános
ülőpadok
Iskola udvara
fejlesztése
kihelyezése,
elhanyagolt

G

H

I
J
Az intézkedés
megvalósításá
Az intézkedés
Az intézkedés
hoz szükséges
Az intézkedés
eredményesség
eredményeinek
megvalósításá
erőforrások
ét mérő
fenntarthatósá
(humán,
nak határideje
indikátor(ok)
ga
pénzügyi,
technikai)
Pályázati
kiírás szerint

A
közfoglalkozta
tásba bevont
személyek
száma.

Pályázati
forrás,
humánerőforrás

Folyamatosan
fenntartandó

2013.12.31.

Adatbázis
megléte.

Humánerőforr
ás.

Folyamatosan
fenntartandó

Pályázati
lehetőség
szerint.

Kialakított,
parkosított
terület m2.
Megépített

Pályázati
Folyamatosan
forrás,
fenntartandó
önkormányzati
(Edelény,
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III. A nők esélyegyenlősége
1.
Nők
foglalkoztatásának
növelése

állapotú

közlekedő
utak,
kiépítése.

Nők alacsony Növelni a nők IVS
részvételi
foglalkoztatásá
aránya
a t a településen.
foglalkoztatási
programokban

Speciálisan
Polgármester
nők számara
szervezett
foglalkoztatási
programok
beindítása.
Időskorúak
nappali
ellátásának
bővítése.

IV. Az idősek esélyegyenlősége
1.
Időskorúak nappali Időskorúak
részére
nem
ellátásának
biztosított az
fejlesztése
ellátás.

2.

Generációs
Nemzedékek
közötti
kapcsolat programok
szervezése
erősítése

Minél
több
nappali ellátást
igénylő
időskorú
számára
biztosítani az
ellátást.
Magány
felszámolása,
az
idősek
életminőségén
ek javítása.
Magány
felszámolása,
az
idősek
életminőségén
ek
javítása,
korosztályok
párbeszéde.

Polgármester,
szociális
intézményveze
tője,
civil
szervezetek

Olyan
Polgármester,
programok,
civil
események
szervezetek
szervezése,
amelyen
az
idősebb és a
fiatalabb
korosztályok
együtt,
egymással
tevékenyen
együttműködv
e
vesznek
részt.

többfunkciós
sportpálya.

Abod),KLIK
költségvetés,
közösségi
szolidaritás

Pályázati
kiírástól,
lehetőségtől
függően.

Megvalósult
programok
száma,
foglalkoztatott
nők száma.

Önkormányzat
költségvetése,
pályázati
forrás,
humánerőforrá
s.

Pályázat
megvalósításá
nak időtartama
alatt.

Pályázati
forrástól,
támogatástól
függően.

Nappali
ellátásban
résztvevő
nyugdíjasok
számának
növekedése.

Pályázati
forrás,
önkormányzati
költségvetés

Pályázat
megvalósításá
nak időtartama
alatt.

Folyamatosan

A programok Pályázati
Folyamatosan
és résztvevők források,
száma.
intézményi
források,
humánerőforrá
s,
közösségi
szolidaritás
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V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége
1.

2.

Fogyatékosság Felderíteni a
Fogyatékossággal
élő településen
élők létszámának gal
lakó,
emberek
felmérése
nyilvántartásán fogyatékosság
gal
élők
ak hiánya.
létszámát.
Fogyatékosság
típusainak
felderítése, a
fogyatékosság
gal
élők
számára
előnyös
intézkedések
megtervezéséh
ez.
Akadálymentesítés Közszolgáltatá Az
sokhoz,
önkormányzati
kulturális
és fenntartású,
sportprogramo működtetésű
khoz
való közintézménye
hozzáférés
k
teljes
lehetőségei, az akadálymentes
akadálymentes ítése.
környezet
aránya
nem
100 %-os.

Adatbázis
kialakítása.

Polgármester

Akadálymente Polgármester
sítés
áttekintése,
cselekvési terv
készítése,
megvalósítás.

2014.06.30.

Meglévő
adatbázis.

Humánerőforr
ás.

2013.12.31.,
illetve
folyamatosan

A
közszolgáltatás
okhoz
való
hozzáférés
javulása.
Akadálymente
sített
közintézménye
k, utak aránya
Folyamatosan
fenntartandó,
bővítendő.

Önkormányzat Folyamatosan
i költségvetés,
pályázati
forrás,
humánerőforrá
s.

Folyamatosan
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3. Megvalósítás
A megvalósítás előkészítése
Képviselő-testület az önkormányzat dolgozói számára feladatul adja és ellenőrzi, a
településen működő egyéb szervezetek vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.
Képviselő-testület azt is kéri az önkormányzat dolgozóitól és partnereitől, hogy vizsgálják
meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő,
és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai
dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő
bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat
Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.
Önkormányzat a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére
és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő
beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és
működtet.
A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön
maradéktalanul megvalósuljanak.
A megvalósítás folyamata
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP
Fórumot hozunk létre, amiben a fenntartó képviselői, felelősei mellett az érintett
önkormányzati intézmények képviselői, valamint a bevont partnerek képviselői vesznek részt.
A HEP Fórum feladatai:
- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon
követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres
tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések
elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új
beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti
felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselőtestületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása
Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a
terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen
kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az
Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente)
beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves
munkatervvel rendelkeznek.
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Romák/ mélyszegénységben
élők esélyegyenlőségével
foglalkozó
k
t

Fogyatékkal élők
esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

HEP Fórum

Idősek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

tagjai:
munkacsoportok
vezetői, önkormányzat,
képviselője partnerek

Nők esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

Gyerekek esélyegyenlőségével
foglalkozó
munkacsoport

A HEP Fórum működése:
A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.
A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.
A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy
átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.
A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül,
illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.
Monitoring és visszacsatolás
A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és
javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek
felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.
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Nyilvánosság
A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása
érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.
A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program
nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első
ülésének mihamarabbi összehívása.
A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program
megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit,
tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek
képviselőit.
A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a
személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az
önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a
figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük
kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát
igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása
érdekében.
Kötelezettségek és felelősség
Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:
A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a polgármester
felel.:
- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének
sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy
annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi
partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és
intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői
minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP
végrehajtásához.
o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges
lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek
elhárításáról intézkedni
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A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:
- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek
tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az
önkormányzat felelősével közösen
- a HEP Fórum összehívása és működtetése.
A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői
- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó
jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a
befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt
vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek
annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt
irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az
Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan
érvényesüléséről.
Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra
szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként
kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell
foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás,
együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló
szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a
köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)
Érvényesülés, módosítás
Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP
Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az
indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára,
kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok
teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül
megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges
intézkedésekre.
A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért
felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre
vonásáról.
Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy
megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés
következményeinek elhárításáról.
Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás
következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak
hozzá a kitűzött célok megvalósításához.
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4. Elfogadás módja és dátuma
I. Abod Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi
vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési
Tervébe beépítettük.
II. Ezt követően Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és …../2013.
(……) határozatával jóváhagyta.
Abod, 2013. június 25.
P.H.
…………………………………
jegyző

…………………………………
polgármester

Abod Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak
venni.

Abod, 2013. ………………………
P.H.
Partner aláírás
Abod, 2013. ………………………
P.H.
Partner aláírás
Abod, 2013. ………………………
P.H.
Partner aláírás
Abod, 2013. ………………………
P.H.
Partner aláírás
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HEP elkészítési jegyzék 2
NÉV 3

HEP részei 4
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2

Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértésen és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum
A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.
4
A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett,
támogatta, ellenezte.
R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.
5
Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételét a HEP elkészítési folyamatban.
3
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10. Napirendi pont:
Megállapodás üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Polgármester a napirendit vitára bocsátja.
Ügyrendi Bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának az elfogadását.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslatot szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett – valamennyi
képviselő döntéshozatalban való részvételével – elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2013.(VI.25.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Megállapodás üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
megállapodás üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Abod Község
Önkormányzata (képviseli: Restyánszki Gábor polgármester) és a
Cser-Komkra Kft. (képviseli: Bakó Tamás ügyvezető igazgató) között
létrejött üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről szóló „Megállapodás”-t – a határozat mellékleteként –
jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza
„Megállapodás” aláírására.

a

polgármestert

a

jóváhagyott

Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
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Melléklet az 54/2013.(VI.25.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
üzemeltetési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről
amely létrejött egyrészről
Abod Község Önkormányzata (Székhely: 3753 Abod, Magyar út 42. Adószám: 155481221-05, Képviseli: Restyánszki Gábor polgármester), mint tulajdonos önkormányzat
(továbbiakban: Tulajdonos),
másrészről a
Cser-Komkra
Kft.,
(Székhely:
3786
Hegymeg,
Kossuth
adószám: 11585130-2-05, Képviseli: Bakó Tamás ügyvezető
korábbi Üzemeltető,

Lajos
út
1.,
igazgató), mint

(együttesen: Felek) között az alábbiak szerint:
1. A Cser-Komkra Kft., mint korábbi Üzemeltető és a Tulajdonos Önkormányzat között
fennálló üzemeltetési szerződést és annak minden jelenleg hatályos módosítását a felek
közös megegyezéssel 2013. május 31. napjával megszüntetik, s egyben az alábbiakban
állapodnak meg:
1.1. A Cser-Komkra Kft. kijelenti, mint korábbi Üzemeltető 2013. június 01. napján az
üzemeltetésre rábízott teljes szennyvíz-rendszert és a kapcsolódó dokumentációt
hiánytalan, működőképes állapotban átadja az ÉRV ZRT, mint új Üzemeltető részére.
2. A Cser-Komkra Kft. kijelenti, a szerződés tárgyát képező víziközmű-rendszer
üzemeltetésével semmiféle igényt nem támaszt.
3. A megállapodást a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Abod, 2013. június 25.
………………………………..
Abod Község Önkormányzata
Restyánszki Gábor polgármester

………………………………
Cser-Komkra Kft.
Bakó Tamás ügyvezető igazgató

Záradék:
Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üzemeltetési szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló „Megállapodás”-t 2013. június 25. napján
tartott ülésén a 54/2013.(VI.25.) határozattal j ó v á h a g y t a .
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Polgármester – mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott el – bejelenti, hogy a képviselőtestület Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése alapján zárt ülést tart –
megköszönte a képviselő-testületi tagok megjelenését és a rendes nyílt ülést bezárta.
A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
K.m.f.

Vártás József jegyző távollétében:

Méhész Katalin
aljegyző

Restyánszki Gábor
polgármester
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