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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2014. február 12-én a Művelődési Központban 
 (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének 

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

         
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T  
 
 
 
1. Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 

2013. évi munkájáról 
 
2. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról 
 
3. A szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma 

megállapításáról 
 
5. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
 
6. Edelény Város Önkormányzat  2013.  évi  költségvetéséről  szóló 7/2013. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
7. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 
 
8. Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 
9. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2012. (II.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
10. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
 
11. Edelény és környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
12. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról 
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13. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételéről 
 
14. Magyar Labdarúgó Szövetség sporttelep-felújítási programban való részvételéről 
 
15. A városi sporttelepen öltözködés lehetőségét biztosító épület kialakításáról 
 
16. Földgázbeszerzés tárgyú csoportos közbeszerzési eljárásban való részvételről 
 
17. Edelény Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
 
18. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői Etikai Kódexének 

elfogadásáról 
 
19. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2013. évi bizottsági és 

polgármesteri döntésekről 
 
20. Bizottságok 2014. évi munkatervének ismertetéséről 
 
21. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 

megállapodás módosításáról 
 
22. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 
23.  Az Edelény III. számú háziorvosi körzet praxisjogának csere útján történő 

elidegenítéséről 
 

Zárt ülés: 
1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
 
 
 
 
E d e l é n y, 2014. február 12. 

 
 

Vártás József 
       jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én a 

Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt  
ülésén.  

 
Jelen vannak:  Molnár Oszkár polgármester, Antal Pál, Baricska Jánosné, 

Csabai Gyula, Korbély Györgyi Katalin, Lázár István, Magyar 
Árpádné képviselők,  Szőrné  Zsigrai  Erika alpolgármester, 
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő, Vattay Béla  alpolgármester, 
Virág Tamás képviselő 

 
Tanácskozási joggal jelen volt:    Vártás József jegyző 
        Ambrusics Tibor aljegyző   
           Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője  
3./ előterjesztésnél:  
Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2012. 
évi munkájáról 
     Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és 
     Múzeum igazgatója 
 
4./ előterjesztésnél:  
Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról 
9./ előterjesztésnél  
A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2012. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
25./ előterjesztésnél  
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma 
megállapításáról 
       Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató 
       Központ vezetője 
 
8./ Napirendnél:  
Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 

  Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató 
       Központ vezetője 
       Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és 
       Múzeum igazgatója 
      
Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes 
létszámban jelen van. 
 
Napirend előtt Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az önkormányzati 
képviselők vagyonnyilatkozat tételéről tájékoztatta a képviselő-testületet. Elmondja, 
hogy „A helyi önkormányzati képviselők jogállásáról egyes kérdéseiről” szóló 2000. 
évi XCVI. törvény 10/A.§ szerint az önkormányzati képviselő a megbízólevelének 
átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül 
vagyonnyilatkozatot köteles tenni.  
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A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban 
élő házas-, vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát. Edelény 
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011-es 
önkormányzati rendelet 1. melléklet II.2.23. pontja szerint a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság tartja nyilván és ellenőrzi a képviselők vagyonnyilatkozatát. Ezúton 
tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy minden képviselő határidőre eleget tett 
vagyonbevallási kötelezettségének. 
 
Polgármester ezt követően napirend el őtt az elmúlt egy esztendőről kíván néhány 
szót ejteni. Minden év nehéz, a tavalyi évre is ez volt a jellemző, viszont egy kicsit 
más minőségű nehézségekkel is szembe kellett nézni, mint az előző években. Úgy 
gondolja, hogy a város lakói is tapasztalták azt a változást, amely a városban 
bekövetkezett és folyamatában bekövetkezik. Itt alapvetően a belvárosi 
rekonstrukcióra gondol, és imént, amikor más minőségű nehézségekről beszélt, azt 
értette ez alatt, hogy szinte emberfeletti munkát jelentett a hivatal dolgozói részére 
az, hogy ilyen állapotba került ez a munka, ez a kivitelezés, sok-sok évi előkészítő 
munka után jutott idáig, és ami végre megtörténhetett. A másik ilyen várostörténelmi 
jelentőségű dolog Edelényben a kastélykerti sportpálya megszűnése, illetve a városi 
sporttelep építésének megkezdése. Nyílván egy kis város számára fontos, hogy a 
lakosok hogyan élik mindennapjaikat, milyen környezetben tudnak élni, milyen 
szolgáltatásokat, milyen színvonalon tudnak igénybe venni. Nagyon sok féle hangot 
hallani a városban, - amelyhez nyílván egy politikus hozzá van szokva, - és teljesen 
mindegy, hogy mit csinál, milyen szép dolgokat próbál megvalósítani, akkor is 
vannak ellendrukkerek, ellenszurkolók. Ez most is jelen van, nem csak a kivitelezés 
időszakában volt jelen a belvárosban, hanem a mai napig is hallani egy-egy negatív 
hangot. Neki is van negatív véleménye, és nem magával a kivitelezéssel, az 
építkezéssel kapcsolatban. A belváros elkészülte utáni eseményekről van rendkívül 
negatív véleménye. Alighogy megtörtént a műszaki átadása az István király, Deák 
Ferenc útnak, edelényi fiatalok, - és itt tisztességes szülők jól nevelt gyermekeiről 
van szó, hogy félreértés ne essék - olyan randalírozást vittek végbe a belvárosban, 
ami egyszerűen elfogadhatatlan és elképzelhetetlen. Ezek a fiatalok a rögzített 
virágládákat, kukákat felszakították, az elültetett facsemetéket törték ketté. Nem tudja 
ép ésszal felfogni, hogy miért teszik ezt a fiatalok, és mint említette tisztességes 
szülők jól nevelt gyermekeiről van szó. Ezeket a dolgokat a jövőben megpróbálják  
kordában tartani, és azért, hogy a rendőrségnek is segítségére tudjanak lenni, a 
költségvetés tervezésekor arra jutott, hogy nem vár semmiféle pályázatra, mert nem 
látja értelmét, ezért a költségvetésbe be van tervezve a városi térfigyelő 
kamerarendszer 10 db kamera-állással. Sok minden történt ezen kívül is a város 
életében. Megvalósításra került a Nefelejcs Óvoda felújítása, a Tájházban a 
gasztropince, bár még ez az előző évben történt, majd 2013-ban a Mátyás úti óvoda 
egyik épületén is elkezdődött a felújítás és bővítés. Amint az óvoda elkészül és 
vissza tudnak költözni a Családsegítő épületéből az óvodások az új épületbe, abban 
a pillanatban el fog kezdődni a Családsegítő épületének a felújítása, bővítése, illetve 
az István király úti egészségház felújítása, ahol a fogorvosi, gyermekorvosi rendelő 
működik. Tehát ezek a jelenleg folyó és majdan elkezdődő munkálatok, melyek ez év 
őszére fognak kelészülni. Ugyanúgy, mint a sporttelepen is olyan változások, 
építkezések fognak megtörténni, amely igaz, hogy most a jelen állapotában, ha 
megnézik a várost, illetve a környéken élőket, sokadrangú a sport, a sportolási 
lehetőség, vagy annak az igénybevétele. 
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Meggyőződése, ha el fognak készülni ezzel a létesítménnyel, nem csak a város 
büszkesége lesz. Úgy gondolja, hogy fel fog éledni a városban a sport, és itt nem 
csak a labdarúgásról beszél. Ez a sportlétesítmény egy olyan komplexum lesz, 
amely a város közéletének talán az egyik legszervesebb részévé fog válni, hiszen a 
költségvetésben tervezésre került a nagy műfüves pálya körüli salakos futópálya. 
Megpróbálják feléleszteni a régi időket, amikor nem csak edelényi, hanem járási 
szintű, főleg a diákok részére atlétikai versenyt rendeztek. Megépítésre kerül majd a 
kisebb műfüves pálya is. A múlt héten volt az MLSZ-nél a továbbiakról tárgyalni, 
hiszen a nagy műfüves pályát 2015. tavaszára ütemezték, - és nem a választási év 
miatt – hanem egyszerűen azért, hogy minél hamarébb komplexen legyen kész a 
sporttelep. Azt kérték az MLSZ-nél, hogy próbálják meg erre az esztendőre a nagy 
élőfüves pályát is megépíteni. Ebben az évben az MLSZ terveiben 120 db pálya 
építése szerepel országos szinten. Edelény a tartaléklistán első helyre került, ami azt 
jelenti, hogy abban az esetben, ha egy valaki visszalép a pályaépítéstől, akkor 
elkezdhetik az élőfüves pályát is építeni. Szinte 100 %-osan biztos abban, hogy lesz 
visszalépő a 120 megrendelő közül. 
Visszatérve a tavalyi esztendőre, a Start közmunkaprogramnak köszönhetően az 
elmúlt évben rengeteg járdát tudtak megépíteni és felújítani, ami a konfortérzetét 
fokozza a város lakóinak. A másik oldala az éremnek a kivitelezés, illetve annak 
minősége, de ez van, ezzel kell együttélni, nem tudnak mást csinálni, ilyen képzetlen 
munkaerőtől túl sokat nem várhatnak, és örüljenek annak is, hogy ezek a járdák úgy 
megépültek, mintahogy látható. Rendkívül örül annak, hogy a lehetőségekhez 
mérten azért, ha nem is direktben, de áttételesen egy kicsit a munkahely-teremtéssel 
is tudtak foglalkozni. A tavalyi összes kivitelezés – a könyvtár és a polgármesteri 
hivatal kivételével, ami nyílt eljárás keretében zajlott – az összes többi munkát 
edelényi vállalkozók végezték, de ebben az előbb említett két épület felújításában is 
alvállalkozóként jelen vannak az edelényi építőipari cégek. Azt gondolja, hogy ez is 
egy fontos szempont, hogyha nem is direkt módon, de tudtak segíteni a 
munkanélküiség égető problémáján is. 
A képviselő-testület tagjainak köszönetet mond, külön dicséret  azoknak, akik a 
rendkívüli üléseken is mindig résztvettek, és akik úgymond a rendkívül nehéz 
döntéseket is felmerték vállalni. Azt kéri, hogy a ciklus utolsó évének hátralévő 
időszakában is ugyan úgy működjönek együtt, hiszen közös érdek és cél, hogy minél 
élhetőbb kisvárosban éljenek. Rendkívül sok még a tennivaló, de úgy gondolja, hogy 
nagyon jó az irány és jó úton haladnak. 
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
2013. évi munkájáról 
Előadó: intézmény igazgatója 
 

2. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról 
Előadó: intézményvezető 

 
3. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 

Előadó: jegyző 
 

4. Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
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5. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 

 
6. Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

Előadó: polgármester 
 

7. A szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályairól szóló 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
8. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2012. 

(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
9. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
10. Edelény és környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Előadó: polgármester 

 
11. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról 

Előadó: polgármester 
 

12. Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételéről 
Előadó: polgármester 

 
13. Magyar Labdarúgó Szövetség sporttelep-felújítási programban való 

részvételéről 
Előadó: polgármester 

 
14. A városi sporttelepen öltözködés lehetőségét biztosító épület kialakításáról 

Előadó: polgármester 
 

15. Földgázbeszerzés tárgyú csoportos közbeszerzési eljárásban való 
részvételről 
Előadó: polgármester 
 

16. Edelény Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 

17. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői Etikai Kódexének 
elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 

18. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2013. évi bizottsági és 
polgármesteri döntésekről 
Előadó: polgármester 
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19. Bizottságok 2014. évi munkatervének ismertetéséről 

Előadók: bizottságok elnökei 
 

20. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról 
szóló megállapodás módosításáról 
Előadó: polgármester 
 

21. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 
Előadó: polgármester 

 
Zárt ülés : 
 
1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
     Előadó: polgármester 
 
A napirendi pontokhoz módosító javaslatot tesz. 
Javasolja a nyílt ülés napirendjére felvenni az Edelény III. számú háziorvosi körzet 
praxisjogának csere útján történő elidegenítéséről szóló 24./sorszámú előterjesztést, 
valamint az Edelény Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó 
nyersanyagnorma megállapításáról szóló 25./ előterjesztést. Javasolja továbbá 3./ 
napirendként tárgyalni a 9./ sorszámú rendelet-tervezet, 4./ napirendként pedig a 25./ 
sorszámú előterjesztést. Javasolja a nyílt ülés végén tárgyalni az Edelény III. számú 
háziorvosi körzet praxisjogának csere útján történő elidegenítéséről szóló 24./ 
sorszámú előterjesztést. 
 
Ezt követően a módosító javaslatok elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatokat 11 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
  
Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-
testület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
 
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosításokkal együtt – 11 képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1./ Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 

2013. évi munkájáról 
Előadó: intézmény igazgatója 

 



 
 

 8

2./ Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról 
      Előadó: intézményvezető 
 
3./ A szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
4./ Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma 

megállapításáról 
     Előadó: polgármester 
 
5./ Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
     Előadó: jegyző 

 
6./ Edelény Város Önkormányzat  2013.  évi  költségvetéséről  szóló 7/2013. (II.13.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 

 
7./ Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: polgármester 

 
8./ Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
     Előadó: polgármester 

 
9./ A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2012. (II.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
10./Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 

módosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
11./Edelény és környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
     Előadó: polgármester 
 
12./Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról 
      Előadó: polgármester 
 
13./Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 

igénybevételéről 
     Előadó: polgármester 
 
14./Magyar Labdarúgó Szövetség sporttelep-felújítási programban való részvételéről 
      Előadó: polgármester 
 
15./A városi sporttelepen öltözködés lehetőségét biztosító épület kialakításáról 
      Előadó: polgármester 
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16./ Földgázbeszerzés tárgyú csoportos közbeszerzési eljárásban való részvételről 
       Előadó: polgármester 

 
17./Edelény Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 
      Előadó: polgármester 

 
18./Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői Etikai Kódexének 

elfogadásáról 
      Előadó: polgármester 

 
19./Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2013. évi bizottsági és 

polgármesteri döntésekről 
      Előadó: polgármester 

 
20./Bizottságok 2014. évi munkatervének ismertetéséről 
      Előadók: bizottságok elnökei 

 
21./Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 

megállapodás módosításáról 
      Előadó: polgármester 

 
22./ Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
     Előadó: polgármester 

 
23./ Az Edelény III. számú háziorvosi körzet praxisjogának csere útján történő 

elidegenítéséről 
        Előadó: polgármester 
 
Zárt ülés : 
 
1. Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának 

állásáról 
     Előadó: polgármester 
 
 
1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2013. 
évi munkájáról 
Előadó: intézmény igazgatója 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 3./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Ügyrendi Bizo ttság  a beszámolót 
elfogadásra javasolja, és megköszöni igazgató úrnak és az intézmény dolgozóinak 
2013. évben végzett munkáját. 
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Csabai Gyula Városfejelsztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
ismerteti a bizottság véleményét, mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát 
elfogadásra javasolja. 
 
Baricska Jánosné képviselő az intézményről szóló beszámolót tartalmasnak ítélte 
meg, de talált benne pontatlanságot, ezt kéri kijavítani. Az intézmény a 
gazdálkodását az államháztartás működéséről szóló kormányrendelet alapján végzi. 
Az itt megjelölt szám, amire hivatkozik, az a garanciaalap működéséről szól.  
 
Polgármester  elmondja, hogy az intézmény részéről benyújtás alatt van egy 
pályázat, ez is azt jelenti, hogy a munkatársak odafigyelnek, hogy miből, hogyan 
lehetnek fejleszteni ezt az intézményt is. 
Meggyőződése, hogy a kastélyátadás után a Tájházban is meg fog növekedni a 
turistaforgalom. Arra kéri igazgató urat, hogy erre majd figyeljenek oda. 
A végzett munkáért köszönetét fejezi ki igazgató úrnak és munkatársainak. 
 
Csabai Gyula  képviselő a figyelmet szeretné felhívni arra a pályázati lehetőségre, 
amely február 21-el nyílik meg, lehet pályázni a Norvég Alap támogatásán belül  
földvárak felújítására. Úgy tudja, hogy május 21. a beadási határidő, és mintegy 147 
millió forint összeg áll rendelkezésre egy pályázat esetében, a keretösszeg pedig 
emlékezete szerint 1,5 milliárd forint körül van. Az a kérése, hogy nézzék meg ezt a 
pályázati lehetőséget, hiszen a turisztikai pályázatuk kapcsán már részben 
előkészítésre került a földvárral kapcsolatosan annak rendbetételének lehetősége. 
Ezt a lehetőséget sem kellene kihagyniuk. 
 
Polgármester : Ezzel olyannyira egyetért, hogy már elkezdték a pályázat 
előkészítését. Úgy látja a kiírásból, hogy elég komoly eséllyel tudnak erre a Norvég 
Alapra pályázni, hiszen 10 ezer fő feletti települések pályázhatnak és földvárak, 
illetve kunhalmok rekonstrukciójára. Szerinte 10 ezer fő feletti településeken nem túl 
sok földvár található Magyarországon, tehát egészen reményteljes ez a lehetőség, 
és rendkívül jó alapot teremt az a turisztikai attrakciós pályázat anyaga. 
 
Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
3/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és 

Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a könyvtári 
intézményegység 2013. évi tevékenységéről 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, 
valamint a könyvtári intézményegység 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolókat és az alábbi döntést hozza: 
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Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a 
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum, 
valamint a könyvtári intézményegység 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolókat és azokat a határozat 1. és 2. mellékleteként     
e l f o g a d j a. 
 
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Művelődési Központ, 
Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum vezetőjének és 
dolgozóinak a 2013. évben végzett eredményes munkájáért. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: intézmény, pénzügyi osztály, titkárság 

 
 

1. melléklet a 3 /2014.(II.12.) önkormányzati határozathoz 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

Edelény Város Önkormányzata képvisel ő-testületének 
2014. február 12. napján tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 2013. 

 évi tevékenysége. 
 
 
 
Készítette: Hadobás Pál 
                       igazgató 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 
                                                                                            Vártás Józ sef 
                                                                                                 jegyző 
 
 

Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 

   Intézményünk A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a 
város Közművelődési Rendelete, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 
és Alapító Okirata, valamint a városi önkormányzat rendeletei és határozatai 
szellemében végzi munkáját. 
   Gazdálkodását az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet, Az államháztartás szervezeti, beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) sz. 
Kormányrendelet és a helyi rendeletek, határozatok szerint végzi. 



 
 

 12 

   Az 1994. január 1-jével összevont intézmény nyolc intézményegységből áll, melyek 
a következők: Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Szekrényessy Árpád Múzeum 
(Borsodi Tájház), Városi Televízió, Turisztikai Információs Iroda, Panzió, Rakaca-tavi 
Pihenő, gyermekétkeztetést biztosító konyha. Ezek az intézményegységek a város 
különböző településrészein foglalnak helyet, a Rakaca-tavi Pihenő, pedig a várostól 
25 km-re van. Január 1-től, a képviselő-testület döntése alapján az intézmény látja el 
a két óvoda (szeptembertől egy óvoda), a Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági 
feladatait, valamint a Borsodi Általános Iskola üzemeltetésével (takarítás, 
karbantartás) járó feladatokat.  
  
A Művelődési Központ 1977-ben épült, amely 2007-ben kívül-belül fel lett újítva. Az 
épület jelenlegi állapotában minden igényt kielégít. 
A Városi Könyvtár 1963-ban költözött a jelenlegi helyére, és az átadást követően 
többször is bővült, az év végén megkezdődött a könyvtár felújítása. A könyvtár 
kiköltöztetése sok feladatot rótt az intézmény munkatársaira. Januárban kezdtük meg 
a költözést és a könyvtár csak egy hétig volt zárva, ideiglenes helyén a Művelődési 
Központban csak kb. a könyvek hatodát tudtuk elhelyezni. Az épületet időben 
átadtuk a felújítást végző cégnek. 
 
A Városi Televízió 2007-ben új, minden igényt kielégítő stúdióba költözött, amely a 
Művelődési Központ alatti területen került megépítésre, köztudott azonban, hogy a 
2010-es árvíz komoly károkat okozott az épület helyiségeiben, ezért új stúdió 
kialakítására került sor az intézmény felső részén. Az egykori stúdió és iroda helyén 
saját munkatársaink két kis előadótermet alakítottak ki, melyeket tanfolyamok 
részére adunk bérbe, valamint az épület alatti helyiségben tartja lakossági 
ügyfélfogadását hetente két-két alkalommal az ÉMÁSZ és 2013-tól a TIGÁZ is, 
bérleti díj ellenében. 
 
A Múzeum (Borsodi Tájház) három épületegyüttesből, a hozzá tartozó portákból és a 
Borsodi Földvárból áll. A 2009-es évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a 
Vadászy ház istállója helyén felépítendő épületrészre, melyben a Borsodi Földvár 
interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont került kialakításra, egy 
vizesblokk, valamint a galérián egy 20 fős előadó terem is készült az évben. Az 
épület már 2012 év végére elkészült.   
  
A Turisztikai Információs Iroda jelenleg a Városi Könyvtárban működik. Új helyen 
történő iroda kialakítását nem tartjuk szükségesnek, miután 2014-ben átadásra kerül 
a felújított kastély, amely kulturális és turisztikai feladatokat fog ellátni.  
 
Az intézményben 42 fő dolgozik főállásban. A közmunka programok lehetőségeit 
kihasználva 2013-ban több dolgozót is tudtunk foglalkoztatni, akik nagy 
segítségünkre voltak munkánkban. 
 
Művelődési Központ 
Az intézményben egy művelődésszervező, egy gondnok, egy karbantartó és egy 
takarítónő dolgozik. Itt kerül megrendezésre a városi programok jelentős része. A 
saját rendezvényeken túl az oktatási intézmények, a pártok, a civilszervezetek és a 
város egyéb intézményei is rendszeresen igénybe veszik termeit, szolgáltatásait. 
 



 
 

 13 

Az óvodás és általános iskolás korosztály számára rendszeresen szerveztünk 
bábszínházi, gyermekszínházi és zenés előadásokat, játszóházakat, kézműves 
foglalkozásokat, amelyek segítségével igyekszünk felkelteni igényüket a művelődés 
különböző formái iránt, valamint kézügyességük, kreativitásuk fejlesztését szolgálják. 
A játszóházak szervezésében nagy segítségünkre van a Nefelejcs Óvoda 
(szeptembertől Oltalom Tagóvoda) nevelőtestülete. Folytattuk az általános iskolák 
felső tagozatos tanulói és a város középiskolájának tanulói részére szervezett három 
előadásból álló bérletes zenei előadássorozatunkat, amely népszerű a fiatalok 
körében. Az előadássorozatot a Filharmónia Kft-vel közösen szervezzük évek óta. 
 
Az állami és nemzeti ünnepeinkről méltóképpen megemlékeztünk, s ezen 
alkalmakkor a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészeti Iskola és a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola 
diákjai, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola edelényi Császta 
Néptáncegyüttesének növendékei, a Nefelejcs és Mátyás Óvoda gyermekei 
színvonalas műsort mutattak be. 
 
A több éve megrendezésre kerülő kulturális rendezvények közül kiemelkednek a 
Borsodi Művészeti Fesztivál edelényi rendezvényei, az Edelényi Helytörténeti Napok, 
a Kutyás Nap, az Ünnepi Hangverseny Ezen rendezvények legtöbbje tömegeket 
vonz és a gyermekektől a fiatalokon keresztül az idősebb korosztályig színvonalas 
szórakozási és művelődési lehetőséget biztosítanak.  
 
Munkánkat meghatározzák a tárgyi és személyi feltételek és az intézmény 
adottságai. Tárgyi feltételeink az elmúlt években jelentősen javultak, sikerült 
technikai eszközeinket fejleszteni, bővíteni.   
Itt történik a házasságkötés is, amelyhez megfelelő színvonalú termet tudunk 
biztosítani. A városban működő kiscsoportok többsége is itt tartja a próbáit, 
foglalkozásait, itt tartja üléseit a képviselő-testület, edzéseit és versenyeit a 
sakkszakosztály, óráit a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola két edelényi 
csoportja (kezdő, haladó). 
 
Kiállítást az évben is csak egy-két alkalommal rendeztünk, mivel nem áll 
rendelkezésünkre megfelelő színvonalú, és csak ezt a célt szolgáló terem. Célunk, 
hogy a közeljövőben a vizuális kultúra terjesztése, népszerűsítése érdekében 
találjunk a városban erre a célra alkalmas termet, melyet pályázati pénzből, a kor 
követelményeinek megfelelő színvonalú kiállító teremmé alakítunk ki.  
 
A felnőtt lakosság számára színházi előadásokat a magas költségek miatt (5-600 
ezer Ft/alkalom) nem tudunk szervezni, ezzel szemben a szabadtéri rendezvényeink, 
melyek belépődíj nélküliek, rendkívül népszerűek a lakosság körében. Sajnos egyre 
kevesebb ilyen rendezvényt tudunk tartani. 
 
Az évben a Megyei Vadászszövetség városunkban rendezte meg a Vadásznapot, a 
rendőrség a járás általános iskolásai részére szervezett rendőrségi napot, az AVON 
a Rákellenes Liga edelényi szervezetével pedig egy nagy rendezvényt szervezett, 
melyek rendezéséből intézményünk is kivette a részét. 
A tanfolyamok, a zumba és a pártok terembérleti díj fejében veszik igénybe az 
intézmény termeit. 
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Az intézményben működő kiscsoportok (Férfikórus, Hagyományőrző Népdalkör, 
Díszítőművészeti Kör), a sakkszakosztály és a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti 
Iskola edelényi tagozata 248 alkalommal tartott foglalkozást, melyen 4910 fő vett 
részt.  
 
Húsz különböző tanfolyam zajlott az intézményben, melyek 519 alkalommal tartottak 
órákat, ez összesen 8446 főt jelent. A tanfolyamokon kívül a különböző vásárok, 
termékbemutatók jelentenek még bevételi forrást. Ezek száma 198 volt, 5403 fő 
részvételével. 
A különböző intézmények, pártok, civilszervezetek 268 alkalommal tartottak 
rendezvényt, melyeken 15970 fő vett részt. 
16 alkalommal volt esküvő. Gyermekrendezvényt 10 alkalommal rendeztünk, 
melyeken 2400 fő vett részt. 
Két kiállítást rendeztünk a tárgyalt időszakban. A Kutyás nap az évben is nagy sikert 
aratott és a közel 320 néző jól szórakozott a rendezvényen. A díjakat edelényi 
vállalkozó biztosította. 
 
Az évben harmadik alkalommal rendeztük a hagyományos XXII. Ünnepi 
hangversenyt a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskolában. A 
180 érdeklődő színvonalas rendezvénynek lehetett részese. 
A Művelődési Központban egy alkalommal adventi vásárt szerveztünk helyi 
kézművesek és termelők részvételével. Az Oltalom Tagóvoda gyermekei és a Szent 
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
növendékei az alkalomhoz illő műsorral készültek, a gyermekek pedig népi 
játékokkal játszhattak. 
 
Az ÉMÁSZ iroda is az intézményben üzemel, amely 101 alkalommal fogadta az 
ügyfeleket (Terembérlet fejében). Az évtől a TIGÁZ is tart heti két alkalommal 
ügyfélszolgálatot, az évben 20 alkalommal volt. 
 
Ha 260 munkanappal számoljuk a 2013-as évet, akkor naponta 4,8  rendezvény volt 
a Művelődési Központban, s naponta 133 fő fordult meg az épületben. Ha 
hozzávesszük az esküvőket, az ünnepségeket az ÉMÁSZ és a TIGÁZ fogadónapját, 
akkor ezek a számok még tovább nőnek. 
 
Városi Könyvtár 
A Városi Könyvtár külön készített beszámolót a 2009-ben végzett szakfelügyeleti 
vizsgálat javaslatára. 
 
Szekrényessy Árpád Múzeum (Borsodi Tájház) 
A város és környéke múzeuma nagy elismerést arat mind a város lakói, mind az 
idelátogató vendégek körében. Kérésre részletes ismertetést tartunk a tájházról és 
az államalapítás kori földvárról, vagy akár a Bódva völgye műemlékeiről, irodalmi 
hagyományairól, régészeti emlékeiről vetítettképes előadás formájában.  
2012-ben elkészült a Vadászy ház egykori istállója helyén egy új épületrész pályázati 
forrásból, melyben kiállítás készült, ugyancsak a pályázat révén, Borsodi Földvár 
interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont címmel, melyet június 12-én 
adtak át. 
   Jelenleg az alábbi állandó kiállítások várják a látogatókat: 
− Egy kisnemes család tisztaszobája 
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− Nevezetes emberek Edelényből és a Bódva völgyéből 
− Katona emlékek 
− Könyvtártörténeti emlékek a 20. századból 
− Régi rádióink 
− A Borsodi Földvár: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk 
− A méhészkedés eszközei 
− Népi lakáskultúra a Bódva mentén a 20. század elején 
− Huszadik század eleji konyha 
− Hodossy gyűjtemény: Csengők, kolompok és juhászkampók 
− Cipészműhely 
− Kádárműhely 
− Kerékgyártó műhely 
− Kovácsműhely 
− Kachelmann textilgyűjtemény: Csipkék, szőttesek, hímzések 
– Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont 
 
A Borsodi Művészeti Fesztivál keretében két koncert megrendezésére került sor a 
Tájház udvarán. Fellépett a Fourtissimo Jazz Orchestra és a Barabontó együttes. 
Első alkalommal rendeztük meg a Tájházak Napját. Az évben a Magyarországi 
Tájházak Szövetsége április 27-ét a Tájházak Napjává nyilvánította. 
A város intézményei és civilszervezetei rendszeresen tartanak összejövetelt a tájház 
csűrjében és udvarán. 
Áprilisban a Műemléki Világnap, szeptemberben a Kulturális Örökség Napjai és az 
„Itthon vagy Magyarország szeretlek!” felhívás keretében fogadtuk díjmentesen a 
látogatókat. 
A március 1-jétől október 31-ig, hétfő kivételével 9 órától 17 óráig, és november 1-től 
február 28-ig vasárnap és hétfő kivételével 9-től 17 óráig nyitva tartó 
intézményegység udvarának, környezetének és épületeinek folyamatos rendben 
tartása sok munkával jár. 
Az évben megalakult a Borsodi Tájház „Kemencés” Baráti Köre, melynek tagjai több 
alkalommal sütöttek kenyeret, kalácsot és pogácsát a kemencében, lehetőséget 
adva az érdeklődők számára, hogy megismerjék a kemencében sütés fortélyait, hisz 
egyre többen építenek otthonuk udvarán kemencét. 
Edelény és a kistérség egyetlen múzeumára komoly felelősség hárul a még 
megmenthető értékek, mind tárgyi, mind az írott anyagok begyűjtése tekintetében. 
A látogatók száma 2013-ban 2054 fő volt.  
 
Városi Televízió 
A Televízió csütörtökönként este 6 órakor jelentkezik friss szerkesztett műsorral, 
melyet két alkalommal ismétel, emellett képújság-szolgáltatást végez, és élő 
egyenes adásban közvetíti a munkaterv szerinti képviselő-testületi üléseket, valamint 
rögzíti a rendkívüli képviselő-testületi üléseket, melyet 24 órán belül műsorra tűz. 
Az Edelényi Városi Televíziónál 2 főállású alkalmazott látja el a feladatokat, egy 
felelős szerkesztő és egy operatőr-vágó.  
A 2013-as esztendőben közel 94 forgatási helyszínen vett részt a Televízió 
szerkesztősége. 42 szerkesztett adás és 8 testületi ülés (élőben) került közvetítésre.  
A Televízió feladatai közé tartozik a képújság kezelése: hirdetések, gyászhírek, 
közérdekű közlemények szerkesztése, megjelenítése, így sikeresen tudja például 
Edelény Város Önkormányzata is tájékoztatni a lakosságot a képújságon keresztül. 
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Az évben 208 hirdetést, 185 gyászhírt és 335 közérdekű közleményt jelentettek meg 
a Képújságban. 
Az Edelényi Városi Televízió csatlakozott 2011 májusában egy internetes portálhoz 
(tudositok.hu), mely egy videó-megosztó portál, ahová a Kárpát-medence 6 
országában dolgozó 325 magyar tudósító tölti fel videóit a nemzeti videó-
megosztóra. Köztük az Edelényi Városi Televízió tudósítói is. A 2013-as évben is 
folyamatosan kerültek fel anyagai erre a portálra. A közösségi oldal célja helyi 
értékeink megosztása. Az oldal szerkesztői szeretnék, ha a portálon kialakított 
közösségi-interaktív funkciók elősegítenék a világban élő magyar tudósítók szakmai 
párbeszédét. 
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala 2012-ben próbaüzembe helyezte 
Monitoring programját, ez alapján 2013. január 1-jével kötelezővé tette a televíziók 
adatszolgáltatását, mely az elkészített műsorokra és a képújságra egyaránt 
vonatkozik. 
Ez azt jelenti, hogy 2013 januárjától az Edelényi Városi Televízió már folyamatosan 
elkészíti műsor adattábláit, ami tartalmazza az elkészített adás másodpercről 
másodpercre való lebontását. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának 
Műsorfigyelő- és Elemző Főosztálya így is ellenőrzi a műsor szolgáltatását a 
televízióknak.  
 
Turisztikai Információs Iroda 
Az iroda a Városi Könyvtárban működik, s igyekszik az adatbázisán keresztül 
segíteni a turistákat a kistérségben való eligazodásban, valamint a helyi érdeklődők 
számára biztosítani a forrást az országos üdülési és kirándulási lehetőségekről. 
 
Panzió 
A város központjában 20 ággyal üzemelő panzió az elmúlt 2-3 évben sajnos mint 
„munkásszállás” üzemelt, mert a kastély építkezésén és az árvízkárok elhárításán 
dolgozók vették elsősorban igénybe, s ezáltal lelakottak lettek a szobák. 2013-ban 
295 fő 598 vendégéjszakát töltött a panzióban. Az év elején a könyvtár felújítása 
miatt az intézmény gazdasági egysége, az év végén az önkormányzatról az 
építéshatóság és az iktató költözött egy-egy szobába. 
 
Rakaca-tavi Pihenő 
Ez az intézményegység is felújításra szorul. 2011-től csak nyári időszakban 
fogadunk vendégeket, mert az elektromos kályhákkal történő fűtés nagy költséggel 
jár. Rendszeresen figyeljük a pályázatokat az esetleges felújítás érdekében, de 
sajnos eddig még nem találtunk ilyen pályázatot. Az évben, pályázaton nyert pénzből 
három alkalommal rendeztünk olvasótábort általános iskolások részére 15-15 fővel. 
 
A Művelődési Központban működő kiscsoportok 
Férfikórus. A Juhász Andorné vezette csoport egyre kevesebbet szerepel a város és 
a kistérség rendezvényein. A csoport létszáma a korábbi évekhez képest jelentősen 
csökkent, s jelenleg 12 fő. A közösséget az éneklés szeretete tarja össze. Az évben 
a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában tartották a próbáikat. 
 
A Dobi Zoltánné vezette Hagyományőrző Népdalkör rendszeres szereplője a város 
és a kistérség rendezvényeinek, dalos találkozóinak. Az elmúlt években a csoport 
létszáma stagnál, 10-12 fő vesz rendszeresen részt a próbákon és a fellépéseken. 



 
 

 17 

Nagy szerepük van a kistérség és az ország népdalkincsének megőrzésében, 
megismertetésében, továbbadásában. 
 
A Díszítőművészeti Kör vezetője Gál Andrásné. A magyar díszítőművészet iránti 
elkötelezettségének köszönhetően a csoport létszáma az elmúlt években nőtt és 
több mint 20 fő jár rendszeresen a foglalkozásokra. Munkájukkal a magyar 
tájegységek (a határon túlra kerültekét is) díszítőművészetét tartják életben. 
Rendszeresen szerepelnek pályázatokon, megyei és országos kiállításokon 
munkáikkal, és szép sikereket érnek el. 
Helyet biztosítunk a 2012-ben megalakult nyugdíjas klub összejöveteleinek is. 
 
Propaganda, kiadványok 
Takarékossági okokból 2012-től papíralapú formában nem jelenik meg az Edelényi 
Műsor. Nem adtunk ki az Edelényi Füzetek sorozat keretében könyvet, és nem jelent 
meg az Önkormányzati Híradó sem.  A Borsodi Tájház közleményeit kis 
példányszámban jelentettük meg, hogy a megye néhány nagyobb könyvtárának és a 
cserepartnereknek eljuttassunk egy-egy példányt. A megjelentetése támogatásból 
történt. 
Rendezvényeinket a városi televízió képújságján és a honlapunkon keresztül 
propagáljuk, valamint alkalmanként meghívókat, plakátokat és szórólapokat 
készítünk. 
Az intézmény honlapján külön felületen jelenik meg a Városi Könyvtár és a Borsodi 
Tájház, ezzel is segítve a honlapra látogatók jobb tájékoztatását 
intézményegységeinkről, munkánkról. 
 
Kapcsolatok 
Az intézmény a megyei szakirányú társintézményekkel rendszeres kapcsolatot tart. A 
megyei intézmények által szervezett értekezleteken és továbbképzéseken kollégáink 
részt vesznek.  
A helyi intézményekkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk. Az óvodák és iskolák 
növendékei állandó szereplői és látogatói a különböző városi szintű 
rendezvényeknek. 
A város intézményei, pártjai, civilszervezetei gyakran veszik igénybe 
intézményegységeink termeit és szolgáltatásait. 
A polgármesteri hivatal különböző osztályaival rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. A 
képviselő-testület ülésein az intézmény igazgatója rendszeresen részt vesz. 
Intézményünk a szakmai civilszervezetek tagsági díját 2012-től már nem fizeti, így 
azokban a tagsága megszűnt (Magyarországi Tájházak Szövetsége, Felső-
magyarországi Várak Egyesülete). Két kolléganő tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Könyvtárosok Egyesületének. 
 
Gazdálkodás 
Gazdálkodásunkban minden évben arra törekszünk, hogy a legoptimálisabb 
ráfordítással a legjobb eredményt érjük el a munkánk során. Munkánkat az ésszerű 
takarékosság szellemében végezzük. A ránk bízott pénzeszközöket, tárgyi 
eszközöket igyekszünk célszerűen, gondos odafigyeléssel felhasználni.  
A bevételek növelése érdekében keressük a kapcsolatot a támogatókkal, 
tanfolyamokat szervező cégekkel, hirdetjük szolgáltatásainkat megyei és országos 
kiadványokban és az intézmény honlapjain. 
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Igyekszünk minél több pályázatot készíteni, melyek különböző célfeladatok 
megvalósításához nyújtanak segítséget. 
A tisztelt képviselő-testület tagjai az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 
negyedéves beszámolók segítségével nyomon követhetik az intézmény 
gazdálkodását. 
 
Pályázatok 
− A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 204 ezer forintot nyert az 
intézmény, mely összeget a hangosítás korszerűsítésére fordítottuk. 
– A kulturális közfoglalkoztatás keretében meghirdetett pályázaton három fő 
alkalmazására nyertünk lehetőséget.  
 
Javítás, felújítás 
A Művelődési Központ alatt lévő tv stúdióból két előadótermet alakítottunk ki saját 
kivitelezésben, így több tanfolyamot tudunk fogadni az épületben. 
A tájház udvarát a történeti játéktér elkészülte után rendbe hoztuk, a látogatók 
fogadására alkalmassá tettük. 
 
Belső ellenőrzés 
Az intézmény tevékenységét az önkormányzat megbízása alapján rendszeresen 
ellenőrzik. Minden évben más-más feladat ellenőrzésére kerül sor. 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
Az intézmény által szervezett programokról, azok fogadtatásáról nehéz írásban 
számot adni, azt csak a rendezvényen való részvételkor lehet lemérni. Azonban egy-
egy rendezvény kapcsán gyakran kapunk visszajelzést a közönségtől és mi is fel 
tudjuk mérni a közönség reakcióiból a rendezvények sikerét. Rendkívül sikeres 
rendezvény volt a Fourtissimo Jazz Orchestra és a Barabonto koncert, a Népzene, 
néptánc program a Tájházban, és a városban működő énekkarok által adott Ünnepi 
Hangverseny, de azt hiszem a többi rendezvénnyel sem vallottunk szégyent. 
Rendezvényeink egy részét nemcsak a helyi lakosság látogatja, hanem a 
kistérségből és a megyéből is érkeznek hozzánk vendégek egy-egy neves fellépő 
előadására. 
A városban kevés olyan esemény történik, melyhez ne kérnék az intézmény 
segítségét, de ugyanez elmondható néhány kistérségi rendezvényről is. Ha mást 
nem is, de székeket, asztalokat, hangosítást, mobil színpadot, projektort stb. sokszor 
biztosítunk egy-egy rendezvényhez. 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az elmúlt évben is igyekeztünk maximálisan 
kihasználni a lehetőségeinket, programjainkat úgy szerveztük, hogy minél több 
ember számára biztosítsuk a szórakozás és a művelődés lehetőségét. 
 
Ezúton mondok köszönetet a képviselő-testületnek, hogy intézményünk munkáját 
támogatja. 
 
Edelény, 2014. január 24. 
                                                                                          Hadobás Pál 
                                                                                            igazgató
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BESZÁMOLÓ 

Edelény Város Önkormányzata képvisel ő-testületének a 2014. február 12. 
napján tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum könyvtári
   intézményegységének 2013. évi tevékenysége 
 
 
Készítette:  
                           Fábiánné Mike Erzsébet       
         könyvtár csoportvezető 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre bemutatva: 
 

Vártás József 
  jegyző 

 
 
A Városi Könyvtár épületének felújítása miatt (Edelény belvárosának értéknövelő és 
funkcióerősítő fejlesztése ÉMOP -3.1.2 / A-09), a könyvtár a 2013. évi tevékenységét 
a Művelődési Központban (Borsodi út 9.) kezdte el és jelenleg is ott látja el.  
A dokumentumok nagy részét ideiglenesen külső raktárban kényszerültünk 
elhelyezni. 
 
Az edelényi Városi Könyvtár 2013. évi munkájának további meghatározó eleme volt 
az „Interaktív könyvtárral a jövőért” elnevezésű, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 
kódszámú pályázata, melynek megvalósítási ideje: 2012. október 03. – 2014. január 
31. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.  
 
2013. évben könyvtárunk szolgáltatásai közé tartozott: kölcsönzés, könyvtárközi 
kölcsönzés, helyben használat, információszolgáltatás, dokumentum gépi 
felolvasása látássérült olvasók számára, internethasználat, szkennelés, nyomtatás, 
fénymásolás, faxolás, spirálozás, laminálás.  
Programokat szerveztünk gyermekeknek és felnőtteknek: könyvbemutató, író-olvasó 
találkozók, országos szakmai rendezvényekhez való kapcsolódás, könyvtárismereti 
órák, játszóházak. Programjainkról a Városi Televízió rendszeresen beszámolt. 
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel kötött szerződés alapján könyvtárunkba továbbra is 
folyamatosan érkeztek az új könyvek. Az újonnan beszerzett könyvek számítógépes 
feldolgozása, és ezzel az elektronikus katalógus építése is folyamatos, online 
elérhető.  
A könyvtár helytörténeti gyűjteménye kiemelkedő, továbbá külön rendelkezik Európai 
Uniós  és német nyelvű állománnyal.  
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral a munkakapcsolat folyamatos, 
szükség esetén módszertani segítséget kérünk. 
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A könyvtár 2013. évi  főbb tevékenységei, havi lebontásban   
 
Január 

o 2012. évi statisztikai mérleg elkészítése. 
o 2012. évi munkabeszámoló elkészítése. 
o 2013. évi munkaterv elkészítése. 
o A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 6 / C osztályos tanulóinak 

könyvtárlátogatása (jan. 18.) (22 fő) 
o Dr. Berkő Péter főorvos, városunk díszpolgárának Történetek és vallomások – Egy 

szülészorvos visszaemlékezései című könyvének bemutatója (jan. 25.) (20 fő) 
o Elkezdődött az Edelényi Füzetek kiadványsorozat feltöltése a Magyar Elektronikus 

Könyvtárba. 
o A TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Folytatódott három kolléga angol nyelvi képzése (alap). 
- Elkezdődött egy kolléga német nyelvi képzése (haladó). 
- Folytatódott az olvasáskultúra fejlesztése képzés a Szent Miklós Görögkatolikus 

Általános Iskola alsó tagozatos diákjai körében (tanórán kívül, együttműködési 
megállapodás keretében.) 

- Folytatódott a „Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése” 
képzés a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola felső tagozatos diákjai 
körében (tanórán kívül, együttműködési megállapodás keretében.) 

- Elkezdődött a „12 hónap mesék és édesanyák közt” meseterápiás foglalkozás a 
kistérség területén lévő Anyaotthon hátrányos helyzetű lakói számára, 
(együttműködési megállapodás keretében.) 
 
Február 

o Érdekeltségnövelő támogatás igénylése (febr. 06.) 
o 2012. évi statisztikai jelentés elektronikus úton való elküldése a könyvtári statisztikai 

adatszolgáltatáshoz. (febr. 20.) 
o Szállítólevél (elektronikus statisztika) elküldése a II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtárnak. (febr. 21.) 
 
Március 

o A 2013. évi könyvtárellátási szerződés megkötése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel. 
(márc. 07.) 

o A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Elkezdődött két kolléga angol nyelvi képzése (haladó). 
- Könyvtári családi játszóház: Jegyzetfüzet díszítése (márc. 23.) (60 fő) 

 
Április 

o Szavalóverseny megrendezése „FÖLEMELNI E TÁJAT” címmel, Kalász László 
József Attila-díjas költő emlékére, a Költészet Napja alkalmából (ápr. 12. ) 
 
A szavalóversenyen nyolc általános iskola vett részt: Aggtelek, Edelény (Szent 
Miklós Görögkatolikus Ált. Isk., Borsodi Ált. Isk.), Múcsony, Rudolftelep, Szendrő, 
Szin, Szuhogy. 
 
Az 5. és 6. osztályból 6 tanuló, a 7. és 8 osztályból 12 tanuló versenyzett. 
A zsűri tagjai voltak:  
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Fecske Csaba – József Attila-díjas költő, a zsűri elnöke 
Diczházi Lajosné – az edelényi Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatóhelyettese, 
könyvtárosa 
Dudás Éva – a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola magyar 
szakos tanárnője 
 
Május  

o A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Egy kolléganő informatikai képzése Budapesten a Könyvtári Intézetben: „ Interaktív 

portálok üzemeltetése könyvtári környezetben”.  A képzés sikeres elvégzését 
tanúsítvány bizonyítja.  

- Müller Péter író, dramaturg „Az élet művészete” címmel tartott interaktív előadást. 
(máj. 10.) (189 fő) 

- Halász Judit „Apa figyelj rám” c. előadása. (máj. 25.) (292 fő) 
- A TextLib integrált könyvtári rendszerünk, elektronikus katalógusunk 

továbbfejlesztése: a dokumentumok kölcsönzési idejének elektronikus úton történő 
hosszabbítása; dokumentumok online előjegyzése; böngészéskor megtalált 
dokumentumok online lefoglalása; a webes keresés eredményeihez automatikusan 
járuló plusz információk (könyvborító képe, fülszöveg) megjelenítése; a kereső felület 
mobil eszközökre optimalizált változata, a kereső felület nyelvének választhatóvá 
tétele, a könyvtárba való beiratkozási szándék jelzése (online) ; a saját TL adatbázis 
rekordjainak szolgáltatása külső programok kérésére; bibliográfiai rekordok keresése 
és saját adatbázisba való átemelése; az írott üzenetváltást TL chat formában olvasó 
és könyvtáros között, az olvasó tájékoztatása céljából; az olvasószolgálat működése 
során keletkező értesítések és felszólítások elektronikus kiküldése.  

- Helytörténeti cikkek adatainak feldolgozása és bekerülése az egységes országos 
lelőhely-nyilvántartásba (MOKKA) (10.000 db rekord) 

 
Június 

o 84. Ünnepi Könyvhét: Takács Rita „Szállj velem” és Tóth Béla „Remény a széllel” c. 
versesköteteinek bemutatója. (jún. 06.) (96 fő) 

o 12. Gyermekkönyvnapok vendége: Finy Petra írónő. Közönség: Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola első osztályos tanulói (jún. 10.) (57 fő) 

o A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Befejeződött az olvasáskultúra fejlesztése képzés és a „Könyvtárhasználathoz 

kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése” képzés (jún. 14.) (Szent Miklós 
Görögkatolikus Ált. Isk. diákjai.) 

- Olvasótábor a Rakaca-tavi Pihenőben (jún. 24-28.) A táborban a Szent Miklós 
Görögkatolikus Általános Iskola 5-6. osztályos tanulói vettek részt, pályázati 
együttműködési megállapodás alapján (15 fő). A táborban a tanulók meseterápiás és 
kézműves foglalkozások aktív résztvevői voltak, megismerkedtek az Edelényi 
kistérség helyismereti irodalmával, kirándulás keretében megtekintették a környező 
természeti értékeket és történelmi emlékeket (szalonnai Árpád-kori templom, 
Szádvár romjai, Baradla-barlang jósvafői szakasza). 
A táborban a gyermekeket a pályázatunkat népszerűsítő ajándéktárgyakkal leptük 
meg: mobiltelefon tartó, bögre, puzzle, egérpad, kulcstartó, póló.  
A gyermekek lelkesen várták a tábori napokat, vidámak, aktívak, érdeklődőek voltak. 
A tábor előadói színvonalas programokkal, előadásokkal gazdagították a tábori 
életet. 
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o Június 24-től átálltunk a nyári nyitva tartásra (kölcsönzés): hétfő – csütörtök: 8-16 
óra, péntek: 8-13 óra. 

 
Július 

o A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásra folyósított 720 ezer forint összegből 
2013. év második felében 504 ezer forint értékben a könyvtár 
dokumentumállományát gyarapítottuk, a fennmaradó összegből két számítógépet, 
egy monitort és egy Windows 7 operációs rendszert vásároltunk.   
 

o A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Olvasótábor a Rakaca-tavi Pihenőben (2. turnus) (júl. 15-19.) A táborban a Szent 

Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 5-6. osztályos tanulói vettek részt, pályázati 
együttműködési megállapodás alapján (újabb 15 fő). 
 
Augusztus  

o A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Olvasótábor a Rakaca-tavi Pihenőben (3. turnus) (aug. 05-09.) A táborban a Szent 

Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 5-6. osztályos tanulói vettek részt, pályázati 
együttműködési megállapodás alapján (újabb 15 fő). 

- Könyvtári családi játszóház: Bőr karszalag díszítése (aug. 24.) (41 fő) 
 
Szeptember 

o Visszaállás a rendes nyitva tartásra (kölcsönzés):  
hétfő:   8-14 óra 
kedd:           10-18 
szerda:        10-18 
csütörtök:      8-14 
péntek:        12-18 
szombat:       9-13 
 

o Nefelejcs Óvoda könyvtárlátogatása (szept. 05.) (27 fő) 
o „Micimackó a könyvtárban” nyári olvasmány feldolgozása, dramatizálása 4. osztályos 

tanulók számára. (szept. 21.) (9 fő) 
o Népmese Napja – Ilyés Szabó Anna mesemondó előadása: „Füleitekkel lássatok 

mesebeszédet” (szept. 27.) (51 fő) 
o A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Nagy Bandó András „Mutassunk szamárfület” interaktív előadása. (szept. 28.) (122 

fő) 
 
Október  

o Oltalom Óvoda könyvtárlátogatása (okt. 03.) (kb. 15 fő) 
o Az Országos Könyvtári Napok (okt. 7-13.) alkalmából, az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, könyvtárunk is 
színes programokkal készült. 2013-ban az emberi kapcsolatok kerültek a könyvtári 
napok középpontjába: „Könyvtárak az emberi kapcsolatokért”. 
Könyvtárunkban az alábbi programok valósultak meg: 
Olvasóink a hét folyamán térítésmentesen iratkozhattak be a könyvtárba. 

- okt. 07-16. Kiállítás Fazekas Péter munkáiból (grafika, olajfestmény, pasztell, 
akvarell). A kiállítást megtekintette: 224 fő. 
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- okt. 08. A betegségek lelki okai a Hamer-féle gyógyításban.  
Előadó: Erdeiné Molnár Andrea természetgyógyász. Résztvevők: 45 fő. 

- okt. 09. Csodás hétköznapok - kacagó koncert.  
Égbőlpottyant vendégek voltak: Levente Péter és Vigula Misa gitárművész.  
Partner vendég volt: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 1-3. osztályos 
tanulói. Résztvevők: 255 fő. 

- okt. 10. „A MI-nek a TI nélkül nincs értelme” Előadó: Dr. Csókay András idegsebész. 
Részvevők: 45 fő. Az előadást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 

- okt. 11. „Szállj velem” zenés könyvbemutató. Vendégeink voltak: Takács Rita, a 
Szállj velem című verseskötet írója, Karády István a versek megzenésítője és 
előadója, Fazekas Péter a könyv illusztrációinak készítője. Résztvevők: 172 fő. 

- okt. 12. Mesés ízek a nagyvilágból – forró teák, kézműves csokoládék, egzotikus 
mesék felnőtteknek és gyerekeknek. Előadó: Draskóczyné Szabó Noémi.  
Résztvevők: 46 fő. 

- okt. 13. Könyves Vasárnap. Kézművesség határok nélkül – dobozka díszítése 
szalvétatechnikával felnőtteknek és gyerekeknek.  
Előadók: Hadobás Pál és Fischerné Diczházi Judit. Résztvevők: 41 fő. 
A foglalkozást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. 
 

o A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Vujity Tvrtko három előadást tartott (okt. 18.):  
-    Társadalomismereti óra gimnazistáknak, könyvtári helyszínnel.   

(Szent János Görögkat. Gimn.) (31 fő) 
-    Találkozó a kistérség területén lévő Anyaotthon lakóival. (16 fő) 
-    Közönségtalálkozó, könyvtári helyszínnel: „Hogyan lehet túlélni a túlélhetetlent avagy      

két óra alatt a Föld körül Vujity Tvrtkoval”. (171 fő) 
- 1 fő munkatárs német nyelvi képzése sikeresen befejeződött, melyet tanúsítvány 

bizonyít. (okt. 31.) 
- Elkészült könyvtárunk akadálymentesített, interaktív, az iskoláskorúak tanulási 

szükségleteihez igazodó, két idegen nyelven működő (angol, német) honlapja, 
valamint külön gyermekkönyvtári portál kialakítása valósult meg a Monguz 
Információtechnológiai Kft. által: www.mkkmlib.hu  
Honlapunkon oktatást segítő helyismereti adatbázist alakítottunk ki, ahol az Edelényi 
kistérség helytörténeti vonatkozású cikkeinek adatai találhatók meg. 
Az elektronikus dokumentumtárba feltöltöttük az Edelényről készült képeslapokat, és 
folyamatosan töltjük fel az Edelényi Füzetek kiadványsorozatot. 

o Siewierz lengyel testvérvárosunk vendégeinek könyvtárunk bemutatása diavetítéssel 
(PowerPoint). (okt. 24.) (kb. 15 fő) 

o Játszóház Siewierz lengyel vendéggyermekeinek részére. (okt. 24.) (30 fő) 
 
November 

o A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Alma Együttes interaktív előadása. (nov. 16.) (300 fő) 
- Könyvtári bútorok beszerzése (fogas, fotel, szekrény, kiállítási tárló, könyvtámasz) 
- Angol nyelvi képzés (kezdő) befejeződött, melyről a kollégák tanúsítványt kaptak. 

(nov.20.) 
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December 
o A Márai III-program NKA Könyvkiadás Kollégiumának támogatásával 325. 000 Ft-ot 

költhettünk dokumentumok beszerzésére. A rendelést a hónapban leadtuk, a 
dokumentumok kiszállítása 2014. évben történik meg. 

o A TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázat keretében: 
- Sikeresen befejeződött a „12 hónap mesék és édesanyák közt” meseterápiás 

foglalkozás (Anyaotthon). 
- Szakmai és olvasói tájékoztató kiadványt (ISBN 978-963-88916-6-2) állítottunk össze 

a pályázat megvalósításáról „Interaktív könyvtárral a jövőért” TÁMOP-3.2.4. A-11/1-
2012-0084 címmel. 
A kiadvány anyagát a nyomdába elküldtük, 400 példányszámban került 
megrendelésre. 
 
Az edelényi Városi Könyvtár statisztikai mutatói  
Dokumentumállomány 
2013-ban a gyűjtemény 1087 db könyvvel, 6 db DVD-vel, 18 db CD-vel,  
3 db CD-ROM-mal gyarapodott és 76 féle időszaki kiadvány (napilap, hetilap, 
folyóirat) állt az olvasók rendelkezésére, melyből 59 db folyóiratot a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatott. 
 
A könyvtár dokumentumállománya 2013. december 31-én összesen: 67.358 db 
 
Ebből:  
64838 db könyv 
2134 db hangdokumentum (hangkazetta, hanglemez, CD) 
295 db képdokumentum (videó, DVD) 
91 db elektronikus dokumentum (CD-ROM) 
 
Könyvtárhasználat 2013-ban:  
Regisztrált használók száma: 1544 fő 
Kölcsönzött dokumentumok száma (kivitt és helyben kölcsönzött): 36.011 db 
Távhasználat (telefon, fax, e-mail, OPAC, honlap): 36.003 alkalom 
Könyvtárközi kérések (beérkezett és küldött) száma: 25 
Referensz (tájékoztató) kérdések száma: 7577 
 
Internethasználat 2013-ban (alkalom): 1384 
 
Rendezvények 2013-ban: 
Felnőtt rendezvények száma: 24             
Felnőtt rendezvények látogatóinak száma: 907 fő 
Gyermek rendezvények száma: 19 (ebből 2 x130 órás képzés)       
Gyermek rendezvények látogatóinak száma: 1767 fő 
Kiállítások száma: 1                                     
Kiállítások látogatóinak száma: 224 fő                                  
 
Támogatások 2013-ban:  

o „Interaktív könyvtárral a jövőért” c. TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 sz. pályázatunk 
támogatási összege: 38.582.101 forint.  
A projekt megvalósítási ideje: 2012. október 3. – 2014. január 31. 
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A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap   
társfinanszírozásával valósul meg.  

o A Nemzeti Kulturális Alap 59 db folyóirat árát fedezte. 
o Az Emberi Erőforrások Minisztériuma könyvtári érdekeltségnövelő támogatásaként 

720 ezer forintban részesült a könyvtár. 
o A Nemzeti Kulturális Alap döntése alapján a Márai-Program III. fordulójában 325 ezer 

forint értékben rendeltünk dokumentumokat. 
o A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az Országos Könyvtári Napok 

keretében benyújtott pályázatát a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásban 
részesítette, mely összegből az edelényi városi könyvtár 60.ezer forint összeggel 
gazdálkodott. 
 
2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról 
Előadó: intézményvezető 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 4./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság  javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,  a Humánpolitikai B izottság az 
intézmény vezetőjének és dolgozóinak megköszöni az elmúlt évben végzett 
munkáját. 
 
Polgármester köszönetét fejezi ki intézményvezető asszonynak és munkatársainak 
az elmúlt esztendőben végzett minőségi munkájáért. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra  
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
4/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató 

Központ 2013. évi munkájáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi 
döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót és azt a határozat 
mellékleteként  e l f o g a d j a.  
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Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ vezetőjének és dolgozóinak a 2013. 
évben végzett eredményes munkájáért. 

 
                   Határidő: azonnal 
                     Felelős:   polgármester 
                     Értesül:  intézmény, pénzügyi osztály, titkárság 

 

Melléklet a 4/2014.(II.12.) önkormányzati határozathoz 

 
„Talán úgy kellene élnünk – hiszen ki tudja, meddig élhetünk? – hogy széppé tegyük 
a magunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig, amíg ez lehetséges.” 

(Lőrinc L. László)  
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

AZ EDELÉNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 
 

2013. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  
 
 
 
 
 

Készítette: Horváthné Ipacs Katalin 
intézményvezető 

 
 
 
 
 
A minden rászorult védelmét és létbiztonságát szolgáló szociális háló jelentősége az 
elmúlt évtizedekben bekövetkezett társadalmi, gazdasági változások hatására 
térségünkben jelentősen felértékelődött. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások 
igénybe vevői tekintélyes része a kedvezőtlen szociális körülmények között élőkből 
kerülnek ki, e kört továbbra is leginkább az idősek, betegek és fogyatékos 
személyek, veszélyeztetett gyermekek, fiatal felnőttek képezik.  Elsődleges 
szempontnak tekintjük, hogy a rászoruló személyek gondozása a saját 
környezetükben valósuljon meg, biztosítva, ezáltal a saját otthonukban, illetve 
ismerős környezetükben való maradásukat. 
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Az előző évekhez hasonlóan a szociális gondoskodást átfogó tevékenységnek 
tekintjük, melynek célja és feladata a gondoskodásra szoruló ember szükségleteihez 
igazodó segítségnyújtás. 
A segítségnyújtás keretében felajánlott szolgáltatások mértékét és fajtáját a 
segítségre szoruló ember testi, lelki és szociális állapota határozza meg, figyelembe 
véve a szolgáltatás lehetőségeit. 
 
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ elsődleges célja és feladata, a koruk, 
egészségi állapotuk, szociális helyzetük alapján a vertikális integrációban működő 
szociális ellátó rendszer rászorultjainak ellátása, a rendszerbe történő elhelyezése, 
információ nyújtása.  
 
Ellátottaink körét az alacsony jövedelemmel rendelkező személyek, életvezetési, 
gyermeknevelési problémával küzdő személyek, családok, magatartási problémával 
küzdő gyermekek, krízishelyzetbe kerülők, időskorúak, egészségügyi problémával 
küzdő személyek, munkanélküliek, valamint szociális, életvezetési és mentálhigiénés 
sérültek, veszélyeztetettek alkotják. 
 
A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és 
szakosított ellátásokat. 
 
Fontos feladatunk, hogy folyamatosan figyelemmel kísérni a lakosság körében 
felmerülő gondozási igényeket, új gondozási módszerek alkalmazása, a meglévő 
szociális ellátások fejlesztése, új ellátások bevezetése, a már működő ellátások 
szükség szerinti átalakítása, együttműködés a település egyéb intézményeivel, 
egészségügyi intézményeivel.  
A szolgáltatások megszervezhetőek önálló, illetve integrált szervezeti formában is. 
 
A szervezeti integráció megvalósulhat több ellátási típus egy intézmény keretein 
belül történő biztosításával, illetve alap-, nappali, bentlakásos intézményi formák 
egymásra épülésével. 
 
A lakosság körében továbbra is jelentős igény van az ápolást, gondozást nyújtó 
szakosított intézményként működő idősek otthonára, mivel fokozatosan növekszik a 
száma azoknak az időseknek, akik számára életkoruk, egészségügyi állapotuk, 
szociális helyzetük miatt már nem elegendő az alapszolgáltatás keretében 
biztosítható ellátások. 

 
ÉTKEZTETÉS 

 
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a szociálisan 
rászorult személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést, 
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. 
A szociális étkeztetés iránti kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni. 
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Az étkeztetés biztosítására a lakosság körében állandó igény van. Az egész hetes 
étkeztetés segítséget nyújt azon ellátottak számára, akik esetében ez nehézséget 
okoz. A hét valamennyi napján biztosítani kell a meleg ételt, mivel jelentős igény 
jelentkezik ezen ellátási formára.  
 
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala által kiadott BOC/01/127-23/2013. számú működési engedélye alapján 
étkeztetés tekintetében: Edelény város közigazgatási területe 
 
Étkezés igénybevétele történhet az étel házhoz szállításával, illetve az étel 
elvitelének lehetőségével. 
 
Az étel kiszállítás munkanapokon 11,30-14,00 óra között történik. 
 
A szociális ellátásban részesülő a személyes gondoskodásért térítési díjat köteles 
fizetni.  
 
Az étkeztetés intézményi térítési díja:    210 Ft + áfa 
Az étel igénybevétel helyére történő kiszállítás esetén a kiszállítás intézményi térítési 
díja:  

    napi 95 Ft + áfa 
 
Az ebéd valamennyi igénybe vevő részére egyben, egy ételhordó edényben kerül 
kiszállításra.  
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel 
megállapodást kötünk. 
 
Orvosi igazolással diétás étkeztetést is biztosítani szükséges. 
 
A Szociális étkeztetés feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei szerint: 
 

1 fő Szociális segítő szociális gondozó és ápoló 

1 fő Konyhalány Vendéglátó-ipari szakmunkásképző felszolgáló 

 
Szociális étkeztetést igénybe vevők korcsoport szerinti megoszlása: 
 

Nők Férfiak 

40 ↓ 40-59 60-79 80 ↑ 40 ↓ 40-59 60-79 80 ↑ 
2 fő 6 fő 68 fő 41 fő 1 fő 14 fő 51 fő 28 fő 

117 fő Összesen: 211 fő 94 fő 
Kiszállítás: 
 

Szociális Szolgáltató. Központ Óvoda Autó szállít Kerékpár szállít 
44 fő 49 fő 71 fő 47 fő 

 
Helyben fogyasztás (klub):        7 fő 
Ellátásra várakozók száma:     21 fő. 
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HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
A házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó az ellátott részére saját 
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelő 
segítséget nyújt. Az ellátás kapcsán figyelembe vesszük az ellátást igénylő 
képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit, valamint a szolgálat 
lehetőségeit. A szociális gondozónők munkájának eredményeként az idős emberek 
általában később, vagy egyáltalán nem kerülnek szociális otthonba, ápolás 
szükségessége miatt nem kötnek le kórházi ágyat. 
 
Házi segítségnyújtás iránti kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú 
melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni. 
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel 
megállapodást kötünk. 
 
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala által kiadott BOC/01/127-23/2013. számú működési engedélye alapján 
házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Damak, Hangács, Irota, 
Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Szakácsi, és Tornaszentandrás települések közigazgatási 
területe. Az ellátás jelenleg csak Edelény közigazgatási területén biztosított. 
 
Az házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:   500 Ft/óra 
 
Az ellátottak köre: 
 
Elsősorban időskorú személyek részére nyújtott szolgáltatás. 
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját 
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében 
szükséges ellátást.  
 

Nők Férfiak 
40 ↓ 40-59 60-79 80 ↑ 40 ↓ 40-59 60-79 80 ↑ 
0 fő 2 fő 24 fő 10 fő 0 fő 1 fő 3 fő 11 fő 

                   36 fő Összesen: 51 fő                       15 fő 
 
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani szükséges: 

• az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, 
• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás 

körülményeinek megtartásában való közreműködést, 
• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában 

való segítségnyújtást. 
 
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási 
szükségletet.  
A gondozási szükséglet vizsgálata a gondozási szükséglet, valamint az egészségi 
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes 
szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti 
értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről ugyanezen rendelet 4. számú 
melléklete szerinti igazolást az intézmény vezetője állítja ki.  
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A házi segítségnyújtást az igazolásban meghatározott napi gondozási szükségletnek 
megfelelő időtartamban, de legfeljebb négy órában kell nyújtani, amennyiben a 
gondozási szükséglet a napi négy órát meghaladja, tájékozatjuk a szolgáltatást 
igénybe vevőt a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. 
 
Az ellátást igénybe vevők gondozási szükséglet szerinti megoszlása: 
 

  1 óra 2 óra 3 óra 4 óra 4-nél több óra 
Nők 23 fő 10 fő 2 fő 1 fő 0 fő 

Férfiak 11 fő   3 fő 0 fő 1 fő 0 fő 
 
A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 
rendszeressége: 
 
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást 
igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, 
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő 
képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. 
 
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység: 

• az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 
• az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, 
• közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, 
• közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében, 
• segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való 

kapcsolattartásában, 
• segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet 

megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, 
• részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és 

rehabilitációs programok szervezésében, 
• az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális 

ellátásokhoz való hozzájutásban, 
• szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés 

segítése. 
 
A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási 
tervet készít a házi gondozó. 
Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az ellátott háziorvosa folyamatosan 
figyelemmel kíséri. 
 
Alapvető ápolási gondozási feladatok a gyógyszer íratása, beszerzése, átadása, 
beadása, a sebellátás, az ellátott mozgatása, emelése, a rendszeres alapvizsgálatok 
ellátása, továbbá közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának 
megelőzésében. 
A személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásával kapcsolatos elsődleges 
feladatok a személyi higiéniával kapcsolatban a mosdatás, fürdetés, alapvető kéz- és 
lábápolás, öltöztetés. A lakókörnyezeti higiéniával kapcsolatban a szennyes ruha, 
ágynemű összegyűjtése és az intézményben történő tisztítása, a lakásban (a 
gondozott személy által rendszeresen használt helyiségekben) jelentkező takarítási 
feladatok ellátása. 
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A gondozottak állapotuknak, koruknak megfelelően részt vehetnek az intézményben 
szervezett ünnepi rendezvényeken, társas összejöveteleken, szociális-egészségügyi, 
életvezetési előadásokon. 
A gondozó napi gondozási tevékenységéről jogszabályban meghatározott gondozási 
naplót vezet. 
 
Engedélyezett férőhelyek száma házi segítségnyújtás tekintetében: 44 fő 
Ellátásra várakozók száma:         4 fő 
 
Egyéb szolgáltatást is igénybe vevők 
 

 Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás 

Étkezés + 
Jelzőrendszeres 

házi 
segítségnyújtás 

Étkezés + 
Jelzőrendszeres 

házi 
segítségnyújtás + 

nappali ellátás 

Étkezés 

Nők 11 fő 19 fő 2 fő 16 fő 
Férfiak 5 fő 4 fő 0 5 fő 

 
A házi segítségnyújtás feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei szerint: 
 

1 fő Ápoló – megbízott alapellátás 
vezető  

OKJ ápoló 

1 fő Házi gondozó Szociális gondozó és ápoló 
1 fő Házi gondozó Gimnáziumi érettségi, szociális 

gondozó és ápoló 
1 fő Házi gondozó Szociális gondozó és ápoló 
1 fő Házi gondozó Szociális gondozó és ápoló 

 
JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 
A szolgáltatás legfontosabb célja a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és 
szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képes, időskorú, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, önálló 
életvitelének fenntartása, a krízishelyzetek elhárítása. 
 
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala által kiadott BOC/01/127-23/2013. számú működési engedélye alapján 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Damak, 
Hangács, Hegymeg, Irota, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Szakácsi, Tomor, és 
Tornaszentandrás települések közigazgatási területe. Az ellátás jelenleg csak 
Edelény közigazgatási területén biztosított. 
 
A szolgáltatás feladata: 

• Elsődleges feladata, hogy az otthonában magányosan élők egyetlen gomb 
megnyomásával tudjanak segítséget kérni otthonukba.  

• Ellátottak biztonságérzetének növelése, állapotuk stabilizálása, további 
állapotromlás megelőzése, pszichés problémák kezelése. 

• A segélyhívás okául szolgáló probléma feltárása, a szükséges intézkedések 
megtétele. 

• Szociális és egészségügyi ellátás kezdeményezése. 
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• Segítő kapcsolat kialakítása. 
• Egészségügyi szolgáltatókkal szociális ellátást végzőkkel való kapcsolattartás. 
• Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben 

lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors 
megjelenésre és segítségnyújtásra. 

 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők szociális rászorultság szerinti 
megoszlása 2013. évben: 

• Egyedül élő 65 év feletti személy              49 fő 
• Egyedül élő súlyosan fogyatékos      1 fő 
• Egyedül élő pszichiátriai beteg      1 fő 
• Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti     5 fő 
• Kétszemélyes háztartásban súlyosan fogyatékos   2 fő 
• Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg   0 fő 

 
A 24 órás diszpécser szolgálat – amelyet a Szociális Otthonban lévő munkatárs lát el 
– fogadja a segélyhívásokat. Segélyhívás estén – a segítséget kérő nevének, 
címének és az egyéb rendelkezésre álló információnak a közlésével – a fogadó 
személy telefonon értesíti az ügyeletet teljesítő gondozót, aki 30 percen belül a 
helyszínre érkezik, és adekvát segítséget nyújt, melynek célja a krízis helyzet 
megszüntetése. 
Ez az ellátási forma biztonságérzetet nyújt az ellátottak számára. Késlelteti azt az 
időpontot, amikor a gondozott a végleges intézményi elhelyezését kérvényezni fogja 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. 
számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon kell igényelni.  
 
Személyi segítés szolgáltatás igénylése esetén egyszerűsített előgondozást kell 
végezni, mely alkalmával az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik 
az ellátást igénybevevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi 
állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott 
szolgáltatás megfelel-e az igénybevevő állapotának és szükségleteinek.  
 
Az ellátást igénybe vevő személlyel, hozzátartozójával, törvényes képviselőjével 
rendszeres kapcsolatot tart a szolgáltató. 
 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása: 
 

Nők Férfiak 
40 ↓ 40-59 60-79 80 ↑ 40 ↓ 40-59 60-79 80 ↑ 
0 fő 0 fő 22 fő 24 fő 0 fő 0 fő 6 fő 6 fő 

46 fő Összesen: 58 fő 12 fő 
 
A riasztások megoszlása 2013. évben 
 

hónap Valós jelzés Téves jelzés Próba 
január 0 2 0 
február 1 1 3 
március 2 0 0 
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április 1 0 1 
május 2 1 0 
június 0 0 0 
július 1 1 27 

augusztus 1 2 2 
szeptember 0 3 7 

október 3 1 3 
november 0 1 3 
december 0 0 3 
összesen: 11 12 49 

 
Egyéb szolgáltatást is igénybe vevők 
 

 Házi 
segítségnyújtás 

Étkezés Étkezés és házi 
segítségnyújtás 

Nők 11 21  7 
Férfiak 5 4  2 

 
Ellátásra várakozók száma:  11 fő 
 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait 2 fő szociális gondozó és 1 
fő szakápoló látja el megbízási szerződés alapján. 
 

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 
 
Családsegítés keretében kell gondoskodni a szociális igazgatás és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a működési területén élő szociális és 
mentálhigiénés problémák vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő 
személyekről, családokról. 
A családsegítő szolgálat célja az egyének, családok, csoportok, helyi közösségek 
részére általános szociális és mentálhigiénés ellátás nyújtása, szociális, pszichés és 
egyéb életvezetési zavarok elhárításában segítés. 
 
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala által kiadott BOC/01/127-23/2013. számú működési engedélye alapján 
családsegítés tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Damak, Hangács, Hegymeg, 
Irota, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Szakácsi, Tomor és Tornaszentandrás települések 
közigazgatási területe 
 
Kistérség feladatellátás az alábbi időpontokba történik: 
 
Minden páros hét hétfői napján: 
1000-1100 Komjáti 
1100-1200 Tornaszentandrás 
 
Minden páros hét szerdai napján: 
900-1200 Abod-Balajt-Ládbesenyő 
 
Minden páros hét szerdai napján: 
1300-1600 Hegymeg-Lak-Tomor 
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Minden páros hét csütörtöki napján: 
1000-1100 Hangács 
1100-1200 Damak 
1200-1400 Szakácsi, Irota 
 
Edelényi Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási rendje: 
 
Rendszeres szociális segélyezettek jelentkeztetése: 
 
Hétfő:  800-1200 
Kedd:  ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS 
Szerda: 800-1200 
Csütörtök: 800-1200 
Péntek: 800-1200 

 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  
 
Hétfő:  800-1600 

Kedd:  ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS 
Szerda: 800-1700 
Csütörtök: 800-1600 
Péntek: 800-1230 
 
Szociális vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget 
igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzetben vezető okok megelőzése, 
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése. 
 
Jelzőrendszer működtetése: 

• A családgondozó felhívja a jelzésre köteles szervezeteket a 
veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való 
tájékoztatásra. 

• Fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve 
családot a családsegítés szolgáltatásiról való tájékoztatás érdekében. 

• A veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi 
a szükséges intézkedéseket 

• A megtett intézkedésről tájékoztatja a jelzést tevőt. 
• Folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve a családot 

veszélyeztető körülményeket. 
 
Az esetmegbeszélések a gyermekjóléti szolgálattal közösen történnek, mivel a 
kliensek köre átfedi egymást és nagyon sok fontos, hasznos információval tudnak 
szolgálni egymásnak. 
Havonta egy alkalommal tartanak esetmegbeszélést. 
Kéthavonta vesznek részt társintézménynél esetkonferencián. 
 
Családsegítés feladata: 

• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás 
• családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok megoldásának 

segítése 
• a veszélyeztetettség és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése 
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• közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok 
szervezése 

• figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a 
nagy számban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma 
okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatását nyújtó szerv felé 

• tanácsadás 
• segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését. 

 
A feladatellátás módszerei: 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő családok szociális 
helyzetét. Családgondozással megpróbálja megszüntetni, kiküszöbölni a 
hátrányos helyzetek okait. 

• Meghallgatja a családok panaszát, és annak javítása érdekében megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

• Kiépíti és működteti a jelzőrendszert. 
• Önkormányzatoknál kezdeményezi az új ellátások szolgáltatások bevezetését. 
• Felkérésre környezettanulmányt készít. 
• Tájékoztatja a családokat az igényelhető támogatásokról, szolgáltatásokról. 
• Ügyintézésben és érdekeik érvényesítésében segítséget nyújt. 
• Tájékoztatja a családokat jogi, pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés 

tanácsadások igénybelének lehetőségéről. 
• Családok számára szabadidős programokat szervez. 

 
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő 
személy együttes munkafolyamat, melynek tartalma és menete írásbeli 
együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre.  
 
A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában tett látogatások, 
illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és a segítő 
munkaformák útján valósul meg. 
 
A rendszeres szociális segély feltételeit a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-tól a 37/G. §-ig részletesen 
szabályozza. 
A települési önkormányzat az Szt. 37/A. §. (1) bekezdésének megfelelően a 
rendszeres szociális segélyben részesülők számára előírt együttműködési 
kötelezettség teljesítésének szerveként a Családsegítő Szolgálatot jelölte ki. A 
rendszeres szociális segélyre jogosult, a megállapító határozat kézhezvételét követő 
15 napon belül köteles az együttműködésre kijelölt intézménnyel felvenni a 
kapcsolatot, illetve személyesen megjelenni a Családsegítő Szolgálat Edelény, 
István király útja 58. szám, illetve 2013. október 7-től Edelény, Borsodi út 2. szám 
alatti irodájában. 
 
Az ellátás igénybevételének módja: 
A családsegítő szolgálat igénybevételének módja eltér a többi szolgáltatástól. 
Létrejöhet önkéntesen, észlelő-jelző rendszer jelzése alapján illetve együttműködési 
kötelezettség alapján. 
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Családsegítő Szolgálat által megvalósított szakmai programok: 
• Szakember bevonásával (járási vezető ápoló, természetgyógyász) prevenciós 

programok szervezése. Időskori betegségek kezelése alternatív 
gyógymódokkal. 

• Időseknek szerveztünk bűnmegelőzési előadások az áldozattá válás 
elkerülése érdekében, melyet nagy érdeklődéssel fogadtak. 

•  A családgondozók aktív szerepet vállalnak a nehéz anyagi helyzetben élő 
családok életében, klienseik részére juttatják el az adományokat, melyeknek 
gyűjtésében személyesen is részt vesznek. A közelgő karácsonyra 
ünnepséget szervezünk, amelyre az adományok összegyűjtjük az edelényi 
vállalkozóktól, adakozó személyektől, munkatársaktól, melyet szétosztunk a 
rászoruló családok, idős egyedülálló, beteg emberek között 

• Havi rendszerességgel csoportfoglalkozást indítottunk be az aktív korú 
rendszeres szociális segélyben részesülők számára. Cél: motiváció az önálló 
életvitelre , az ügyei intézésére, érdekérvényesítés erősítése. Segítő 
beszélgetés keretében az általános iskolai tanulmányok befejezésére. 
Álláskeresésben segítségnyújtás, önéletrajzírás, álláshirdetések figyelemmel 
kisérése. 

• Egyre több családnál tapasztalunk kapcsolati és kommunikációs zavarokat. 
Párkapcsolati válság és a generációk közötti ellentétek, konfliktusainak 
kezelésére, családterápia igénybevételére nyílik lehetőség. 

• Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot az intézményünk által nyújtott 
szolgáltatásokról. 

• Klienseink jelentős része szenvedélybetegségben szenved (alkohol), 
számukra előadást szervezünk, melynek célja, hogy tájékoztatást kapjanak a 
kezelési lehetőségekről, illetve a szenvedélybetegség káros hatásairól, 
következményeiről, intézményi elhelyezésről. 

• Aktív részvétel a pályázati lehetőségben (kistérség), a helyi szükségleteken 
alapuló gyermekek, fiatalok és szüleik számára, a szolgáltatásokhoz való 
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése. Segíti a különféle 
közszolgáltatásokhoz való hozzájutást (pl: iratok beszerzésének segítése, 
tulajdonviszonyok tisztázása. 

• Jelzőrendszeri tag felkérésére (Polg.Hiv., Gyámhivatal) környezettanulmány 
készítése 

• Együttműködés a civil szervezetekkel (caritas), pénzbeli ellátásokhoz és 
természetbeni juttatásokhoz való hozzájutás megszervezése. 
(Nagycsaládosok Egyesülete) 

 
Klienseink részére tanácsadások nyújtása: 

• Jogi tanácsadás nyitott szolgáltatás a város lakosai számára, esetenként jogi 
képviseletet nyújt az ügyfelek részére. 

• Pszichológus szakemberhez való továbbirányítás: ezt a szolgáltatást, 
klienseink vehetik igénybe a családgondozó javaslatára azokban az 
esetekben, amikor a családgondozó úgy látja, hogy a kliens lelki, mentális 
problémájának megoldásához nem elegendő a segítő beszélgetés, hanem 
szakember bevonása szükséges.(egészségügyi intézmény pszichológusa) 

• Gazdasági tanácsadás: a havi jövedelem optimális beosztásához nyújt 
segítséget a családgondozó 
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• Adósság rendezésével kapcsolatos tanácsadás: közüzemi szolgáltatókkal és 
díjbeszedőkkel (ÉMÁSZ, TIGÁZ, VÍZMŰVEK) való kapcsolattartás, 
részletfizetési megoldások keresések. Lakásfenntartással és kérelemmel 
kapcsolatos információnyújtás. Hátralékokhoz támogatási források keresése. 

• Munkavállalási tanácsadás: munkavállalást akadályozható tényezők 
felmérése a klienssel együtt (életviteli, családi, szocializációs, viselkedési stb) 
Munkavállaláshoz kapcsolódó készségek vizsgálata, meglévő erősségek 
kiemelése. Munkaerő pontos helyzetének, lehetőségének, céljainak feltárása, 
próbatelefonálás, szituációs szerepjátékok, felkészítés állásinterjúra, 
önéletrajzírás, nyugdíj, rehabilitációs ellátás feltételeinek megismerése, 
megigénylése. 

• Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás: fiatal szakképzettséggel nem 
rendelkezők esetében: érdeklődési területek megtalálása, munkaerőpiacon 
használható készségek, képességek meghatározása, iskolák, szakképzések 
feltérképezése. 

• Munkatapasztalattal rendelkező, de szakképesítés nélküli klienseknél: 
tapasztalatok, készségek összegyűjtése, tanulás, új szakma elsajátításának 
lehetőségével 

 
A Családsegítő Szolgálat forgalmi adatai 2013. évben 
 

Forgalmi adatok Fő 
Forgalom (2013. 01. 01-től 2013. 12. 31-ig) 2708 
Tárgyévben a Szolgálatnál megfordult kliensek száma   333 
Tárgyévben a Szolgálatnál megfordult új kliensek száma   390 

 
A Szolgáltatást igénybevevő száma nem és korcsoport szerint (nem halmozott adat) 
 

Nem, életkor 18-34 35-49 50-61 62 év 
felett 

Össze-
sen 

Férfi 85 89 63 35 272 
Nő 122 107 122 40 391 

Összesen: 207 196 185 75 663 
 
A szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint 
 

Gazdasági aktivitás  Fő 
Aktív kereső   18 
Munkanélküli    6 
Inaktív kereső 560 
- fentiből nyugdíjas 139 
Eltartott    0 
Összes igénybevevő: 723 

 
A szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint: 
 

Iskolai végzettség Fő 
Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 220 
Általános iskola nyolc osztálya 372 
Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola 108 
Befejezett szakközépiskola   12 
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Befejezett gimnázium    9 
Felsőfokú iskola    2 
Összesen: 723 

 
A szolgáltatást igénybevevők száma a család összetétele szerint: 
 

Családi összetétel Fő 
Házastársi, élettársi kapcsolatban élők 
gyermek(ek)kel 

68 

Házastársi, élettársi kapcsolatban élők 
gyermek nélkül 

94 

Egy szülő gyermekkel 49 
Egyedül élő 509 
Egyéb 3 
Összes igénybevevő 723 

 
Elsődlegesen hozott probléma típusai: 
 
Nem halmozott adat (eset): 
 

Életviteli 32 
Családi -kapcsolati 50 
Lelki-mentális 42 
Gyermeknevelési 3 
Anyagi 837 
Foglalkoztatással kapcsolatos 458 
Egészségkárosodás következménye 316 
Ügyintézésben segítségnyújtás 491 
Információkérés 450 
Egyéb 29 

 
Halmozott adat (eset): 
 

Életviteli 82 
Családi-kapcsolati 80 
Lelki-mentális 76 
Gyereknevelési 3 
Anyagi 1049 
Foglalkoztatással kapcsolatos 477 
Egészségkárosodás következménye 281 
Ügyintézésben segítségnyújtás 584 
Információkérés 2212 
Egyéb 45 

 
Halmozott adat: 
 

Mentális és szociális esetkezelés: 5341 eset 
Több probléma együttes előfordulása: 1784 eset 
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A családsegítés feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei szerint: 
 

1 fő Vezető családgondozó Általános szociális munkás, szociális 
szakvizsga 

1 fő Családgondozó Általános iskolai tanító 
Folyamatban: szociálpedagógus 

1 fő Családgondozó Szociálpedagógus 
1 fő Adminisztrátor Gimnáziumi érettségi, ápolási asszisztens 
1 fő Tanácsadó Szociálpedagógus 
1 fő Családgondozó Szociálpedagógus 

 
Két jól körvonalazható problématerülettel foglalkozik a családsegítő szolgálat. Ez az 
Önkormányzattól rendszeres szociális segélyben részesülők, és a díjhátralékot 
felhalmozók csoportja. Aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel szoros az 
együttműködés. Az eddigi tapasztalatunk, hogy az ügyfelek szívesen keresik fel a 
Családsegítő Szolgálatot, csak elvétve fordul elő, hogy értesítést kell küldenünk a 
kapcsolatfelvétel miatt. Az ügyfelek szóban és írásban is tájékoztatást kapnak a 
szociális ellátások igénybevételének lehetőségéről. Segítséget nyújtunk az ellátások 
igénybevételéhez az egyes ellátási formák elérésének összehangolásához, a 
támogatások maximálásához. 
 
A jelenlegi klienskör nagy része inaktív társadalmi státuszú, melynek főbb jellemzői:  

• sérült funkciójú családok 
• többszörös problémával küzdők (életvezetési, lakhatási) 
• alacsony jövedelmű, körükben egyedül élők aránya magas, 

elmagányosodással küzdők, eladósodással, hátralék felhalmozódással élők 
• nehéz élethelyzetben lévő családok működési zavara 
• gyermeknevelési problémák 
• családi konfliktus, generációs problémák 
• szülők életviteléből adódó nehézségek (szenvedélybetegség) 
• tartós betegség  
• lelki-mentális problémák, szenvedély és pszichiátriai betegek 
• alacsony iskolázottságból adódó gondok 

 
IDŐSEK KLUBJA 

 
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket 
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális 
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni 
ellátására, gondozására szolgál. 
A napközbeni ellátás kiterjed az igény szerinti szabadidős programok szervezésére. 
Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésére, szakellátáshoz való 
hozzájutás segítésére, valamint hivatalos ügyek intézésének segítésére és az 
életvitelhez kapcsolódó tanácsadásra. 
 
Létszám 2013-ban:  7 fő 
 
Átlagéletkor: 

• Nők:   81 év 
• Férfiak: 64 év 
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Nők Férfiak 

40 ↓ 40-59 60-79 80 ↑ 40 ↓ 40-59 60-79 80 ↑ 
0 fő 0 fő 3 fő 3 fő 0 fő 0 fő 1 fő 0 fő 

6 fő Összesen: 7 fő 1 fő 
 
A gondozás célja a hiányzó családi kapcsolatok pótlása. 
Főként a klubtagok szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé 
juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások 
megelőzése, valamint az egészségügyi és higiénés viszonyok javítása. 
Az Idősek Klubjában a napi ellátásban részesülőkről látogatási és esemény naplót 
kell vezetni, illetve gondozási tervet kell készíteni, és a tervben meghatározottak 
dokumentálása a gondozási lapon történik. 
 
Az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő intézményi 
körülményeket folyamatos felügyelet mellett. Biztosítja az ellátottak számára a 
társalgási lehetőséget, a társas kapcsolatok fenntartása érdekében programokat 
szervez. Biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia fenntartásához a 
megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az 
ellátottak részére a higiéniai feladatok ellátásában. 
 
Sajnos a szolgáltatás biztosítására szolgáló helyiségek személyes gondoskodást 
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 75. § (1) bekezdése rendelkezéseinek továbbra sem 
felel meg. A tárgyi feltételek hiányosan biztosítottak. 
A szolgáltatást igénybe vevők alacsony létszáma is tükrözi, hogy a nappali ellátás 
biztosítása méltatlan körülmények között történt, történik. 
 
Az ellátottak részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni 
adottságaiknak megfelelően különböző szabadidős - aktivitást segítő fizikai, szellemi 
és szórakoztató, valamint kulturális tevékenységek - programokat szervezünk. 
Az egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése, 
tanácsadás az egészséges életmódról, mentális gondozás. A szakellátáshoz 
hozzájutás segítése elsősorban a házi orvos által javasolt szakellátásba történő 
jelentkezés biztosítását, vagy a felmerülő problémák megfelelő szakellátás 
felderítése biztosítását jelenti.  
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala által kiadott BOC/01/127-23/2013. számú működési engedélye alapján 
idősek klubja tekintetében: Edelény város közigazgatási területe 
A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője kérelmére, indítványára történik. Az igénylés minden esetbe írásban kell 
benyújtani. 
A nappali ellátást szociális szolgáltatás a jogosult és az intézményvezetője közötti 
ellátási megállapodás alapozza meg. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás 
tényleges tartalmát, a szolgáltatást igénybevevő jogait illetve kötelezettségeit, 
valamint a szolgáltató vállalásait. 
 
A nappali ellátás során nyújtott szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, napi 900 Ft/fő 
étkezés nélkül.  
Nappali ellátás étkezés (ebéd) térítési díja napi: 210 Ft + áfa. 
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A Idősek nappali ellátása feladatait ellátó alkalmazott iskolai végzettségei szerint: 
 

 
1 fő 

 
Szociális gondozó 

Gimnáziumi érettségi, felsőfokú 
szociális asszisztens 

 
Többféle szolgáltatást is igénybevevők száma 2013. évben 
 
 Nő Férfi Összesen 

Étkezés 117 fő 94 fő 211 fő 

Házi segítségnyújtás 36 fő 15 fő 51 fő 

Nappali ellátás 6 fő 1 fő 7 fő 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 46 fő 12 fő 58 fő 

Étkezés + házi segítségnyújtás 16 fő 5 fő 21 fő 

Étkezés + nappali ellátás 6 fő 1 fő 7 fő 

Étkezés + jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 21 fő 4 fő 25 fő 

Étkezés + házi segítségnyújtás + nappali ellátás 2 fő 0 fő 2 fő 

Étkezés + házi segítségnyújtás + jelzőrendszer 7 fő 2 fő 9 fő 

Étkezés + nappali ellátás + jelzőrendszer 1 fő 0 fő 1 fő 

Házi segítségnyújtás + jelzőrendszer 11 fő 5 fő 16 fő 

Étkezés + házi segítségnyújtás + nappali ellátás + 
jelzőrendszer 

0 fő 0 fő 0 fő 

 
IDŐSEK OTTHONA 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § (1) 
bekezdése alapján az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó vagy a 
jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási 
szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem 
igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. 
Továbbá ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint az idősek otthonában a 18. 
életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni 
nem képes, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy 
is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem 
biztosítható 
 
A gondozási szükséglet nélküli idősotthoni ellátás lehetőségének megteremtése által 
lehetővé vált, hogy az olyan egyedül élő idős személyek is beköltözhessenek idősek 
otthonába, akik egészségi állapotuknál fogva ápolást-gondozást még nem 
igényelnek, esetleg csupán biztonságérzetük növelése érdekében szeretnének 
idősotthonba költözni, és ehhez anyagi fedezettel is rendelkeznek. 
Ebben az esetben ugyanakkor az állami normatíva nem igényelhető, az ellátás 
költségét a beköltözni vágyó, gondozási szükséglettel nem rendelkező idős 
embernek kell megfizetnie. A teljes önköltség megfizetését vállaló esetében nem kell 
elvégezni a gondozási szükségletvizsgálatot, illetve a jövedelem- és 
vagyonvizsgálatot. Az ilyen módon ellátásban részesülők aránya nem haladhatja 
meg az összes férőhely 15%-át. 
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Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatala által kiadott BOC/01/127-23/2013. számú működési engedélye alapján 
idősek otthona tekintetében: Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe. 
 
Idősek Otthonában - a férőhelyeinek 10 %-ig - az a személy is ellátható, aki az 
intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik 
bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel. 
 
Az ellátottak kor szerinti megoszlása: 
 

 Férfiak Nők Összesen 
40-59 5 4 9 
60-64 3 3 6 
65-69 7 1 8 
70-74 9 12 21 
75-79 6 18 24 
80-89 8 42 50 

90- 2 5 7 
Átlagéletkor 72 év 79 év 77 év 

 
Betegség szerint: 

időskori demenciában szenved ebből súlyos demens 
65 fő 21 fő 

 
Fogyatékosság szerint: 

értelmi 
fogyatékos 

hallássérült mozgáskorlátozot
t 

látásfogyatékos halmozottan 
sérült 

5 fő 66 fő 74 fő 63 fő 67 fő 
 
Gyógyászati segédeszközt használ: 

Kerekes szék járókeret támbot hallókészülék 
27 fő 23 fő 29 fő 4 fő 

 
Gondnokság alatt lévők száma: 

Korlátozó gondnokság Kizáró gondnokság gondnokság alá helyezése 
folyamatban 

5 fő 7 fő 0 fő 
 
Ápolási-gondozási besorolás szerint: 

önellátásra képes (fennjáró) 19 fő 
önellátásra részben képes 63 fő 
önellátásra nem képes 40 fő (a lakóink 58 %-a) ebből: 

• rendszeres segítséget igényel, de 
közösségbe vihető 

30 fő 

• rendszeres segítséget igényel, 
időszakosan fekvő 

8 fő 

• ápolást igényel, ágyban fekvő 2 fő 
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Feladataink: 
• lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett, 
• ápolási, gondozási feladatok ellátása, 
• napi legalább háromszori étkezés biztosítása, 
• szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátás, 
• egészségügyi ellátás biztosítása, 
• mentálhigiénés gondozás biztosítása. 

 
A lakosság körében igény van az ápolást, gondozást nyújtó szakosított 
intézményként működő idősek otthonára, mivel jelentős a száma azoknak az 
időseknek, akik számára életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt 
már nem elegendőek az alapszolgáltatás keretében biztosítható ellátások. 
 
Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és 
életvezetési segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és 
szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a 
hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására 
kerül sor. 
 
Ápolási tevékenység az Idősek Otthonában biztosított gondozási feladatok ellátása 
során közvetlenül felmerülő és az Otthon keretei között biztosítható, egészségi 
állapot helyreállítását célzó tevékenység. 
 
Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni 
gondozási tervet. 
Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni 
gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni.  
 
Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az Intézmény orvosa folyamatosan 
figyelemmel kíséri. 
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő tevékenységeket: 

• gyógyszer átadás, beadás, 
• sebellátás, felfekvések kezelése, 
• fürdetés, mosdatás, 
• tisztába tevés, ágytálazás, 
• öltöztetés, 
• az ellátottak mozgatása, emelése, 
• az ellátott tornáztatása – különösen a fekvő betegeknél, 
• kéz – és lábápolás, 
• a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése valamint a tiszta kiadása 
 

A feladatellátást az ápolók munkaköri leírása, a vezetők, orvosok utasítása, valamint 
az ellátottak igénye szerint történik. A feladatokat azok jellegének megfelelően 
naponta többször, naponta, illetve több naponta, igény, illetve az ápoló megítélése 
szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett. 
 
Az Intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az 
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a szociális 
étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével.  
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Az ellátottak étkeztetése keretében napi háromszori étkezést – ebből egy meleg 
ebédet – szükséges biztosítani. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota 
indokolja, részére – orvosi javaslatra – speciális étkezési lehetőségről kell 
gondoskodni.  
 
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az 
Intézmény biztosítja számára a ruházatot. A ruházat tisztításáról és javításáról a 
saját mosodánkban gondoskodunk. 
 
Az Intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné 
biztosítása érdekében biztosítja ellátottként három váltás ágynemű a tisztálkodást 
segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat, 
eszközöket, 
 
Az egészségügyi ellátás keretében kötelesek vagyunk gondoskodni az igénybe vevő: 

• egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról 
• rendszeres orvosi felügyeletéről, 
• szükség szerinti ápolásáról 
• szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról, 
• gyógyszerellátásáról, 
• gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról. 

 
A műszakban lévő nővér az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve 
a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről eseménynaplót, átadónaplót vezet. 
A gyógyszer felhasználásáról egyéni nyilvántartó lapot vezetünk.  
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 52. § (2) és (3) 
bekezdése részletesen előírja azon gyógyszercsoportok körét melyet az intézmény 
által biztosítani szükséges alap gyógyszerkészletként, továbbá a lakók gyógyászati 
segédeszközzel való ellátását is részletesen szabályozza ugyanezen jogszabály. 
 
Mentálhigiénés ellátás 
A mentálhigiénés ellátás megszervezésének arra kell irányulnia, hogy az ellátást 
igénybevevő testi – lelki aktivitását megőrizze, s a lehetőségeknek megfelelően 
fejlessze. A komplex gondozás megvalósításának elengedhetetlen feltétele az 
ellátottak mentális gondozása és foglalkoztatása. 
Az ellátottakkal folytatott mentálhigiénés munkában kulcsszerepe van a különféle 
kreatív csoportterápiás módszereknek. A zárt közösségben élő idősek, ha nincs mit 
tenniük, unatkoznak, türelmetlenek lesznek önmagukkal és társaikkal szemben, és 
ez nemcsak a kedélyükre és a közérzetükre, de az egészségükre is károsan hat.   
 
Az idősek érzelmi-, hangulati életének, társas kapcsolatainak alakulása a közösségi 
élet, a tevékenységek rendszerében valósul meg. A közösségi élet tartalma ezekben, 
valamint az ezeket kísérő közös élményekben, kapcsolatokban formálódik. 
 
Az ellátást igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni 
adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni az aktivitást segítő fizikai 
tevékenységeket, a szellemi és szórakoztató, valamint a kulturális tevékenységeket. 
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A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és 
egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztani, az egyéni 
gondozási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban. 
 
Szocioterápiás foglalkozások formái elsősorban a munkaterápia és a terápiás és 
készségfejlesztő foglalkozás. 
 
Munkaterápiás foglalkozás az Otthon belső, külső környezetének rendben 
tartásában, kisebb fizikai, nem megerőltető munkában (pl. az ebédlőbe megterítés, 
ebéd után a leszedésben segítés, virágültetés, és azok öntözése, stb.) való 
részvétel.  
A munkaterápiában résztvevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. A 
munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről, 
valamint annak alkalmankénti összegéről a munkaterápiában való részvétel 
figyelembevételével a mentálhigiénés munkatárs és az intézményvezető ápoló 
javaslata alapján az intézményvezető határoz.  
 
A terápiás és készségfejlesztő foglalkozás célja a megmaradt képességek 
fejlesztése, szinten tartása. A terápiás foglalkozás az intézmény környezetében, 
foglalkoztató helyiségben történik. 
A terápiás és készségfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és 
játékterápiák történnek. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást 
igénylő, illetve, törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.  
 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával 
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, továbbá megilleti személyes 
adatainak védelme, valamint magánéletével kapcsolatos titoktartás. 
 
Gondoskodunk az ellátást igénybevevő intézménybe bevitt vagyontárgyainak, 
személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és szükség esetén biztonságos 
elhelyezéséről. 
 
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartásához, 
rokonok, látogatók fogadásához.  
Az ellátottak panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az 
előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni, és a panasztevőt a panasz 
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni.  
A szakmai jogszabálynak megfelelően működik az Érdekképviseleti Fórum. 
 
Ellátottjogi képviselő: Dr. Kottman Dezső 
Elérhetősége:    06-20-489-9612 
Levelezési cím:  1075 Budapest, Madách tér 3-4. szám 
Fogadóóra: minden hónap harmadik kedd 17-19 óráig 
Az ellátottak jogainak betartása érdekében az intézmény vezetője az ellátott jogi 
képviselő feladatainak intézményen belüli ellátásához olyan feltételeket biztosít, 
amelyek az ellátottak tájékoztatását, egyéni problémáinak a meghallgatását, a 
személyes beszélgetéseket lehetővé teszi. 
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Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjak: 73.500Ft/fő/hó 2450Ft/nap/fő 
 

Személyi térítési díj az 
intézményi díj 100% 

Személyi térítési díj az 
intézményi térítési díj 80% 

Szerződés alapján az 
intézményi térítési díj 100% 

52fő 54 19 
 
Intézményi elhelyezésre várakozóink száma: 16 fő 
 

OTTHONI SZAKÁPOLÓ SZOLGÁLAT 

Az otthoni szakápolás az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996 (VII. 26.) 
NM rendelet alapján a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa 
rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. Az otthoni szakápolás 
célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és 
szakszerű ápolásban részesüljön. Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető 
igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi végzettséghez nem kötött – komplex 
kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében 
nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel. A szolgáltatás keretében nyújtható 
ellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen, ha a biztosított egészségi állapota 
miatt a kezelő orvosa - a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett - az 
otthoni szakápolást az arra rendszeresített nyomtatványon elrendelte. A biztosított 
otthonában végezhető gyógyító tevékenységeket elrendelheti a háziorvos saját 
kezdeményezésre, vagy intézeti zárójelentés alapján, továbbá a járó- és fekvőbeteg  
szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa. Az ellátást olyan szakápolási szolgáltató 
nyújthatja, akivel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a feladat ellátására 
szerződéses viszonyban áll, és a beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a 
szolgáltató működési területén belüli. Az otthoni szakápolási szolgálat finanszírozási 
szerződésben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működik.  

A háziorvosok, szakorvosok építenek azokra a szakemberekre, akik a beteg 
otthonában szakszerűen ellátják a szakápolásra szoruló beteget:  

• átkötik a műtéti sebeket, kezelik a fekélyes lábat, a fekvés során kialakult 
decubitusokat (felfekvést), megtanítják a hozzátartozókat a beteg 
alapápolására, ellátására.  

• A balesetet szenvedett vagy ortopédiai műtéten átesett beteg otthonába megy 
a gyógytornász és fizioterápiás asszisztens, hogy a kórházban megkezdett, 
gyógyulásához elengedhetetlen terápiát folytassa.  

• Az agyvérzések utáni rehabilitáció sikere nagyrészt az ellátás gyorsaságán és 
szakszerűségén múlik, és a további életminősége pedig azon, hogy 
otthonában megkapja azokat a logopédus által végzett beszédterápiát, 
gyógytornát és elektroterápiás kezeléseket, amely lehetőséget biztosít 
esetleges teljes felépülésre.  

 
A beteg otthonában történő szakellátásnak a jelentősége felértékelődött a kórházi 
ellátás idejének csökkenésével. Az intézményből rövid időn belül hazakerült betegek 
ellátásában fontos szerepet tölt be az otthonápolási szolgálat. Nem csak a 
háziorvosok és szakorvosok, de a betegek körében is egyre elterjedtebb, kedvelt 
ellátási forma.  
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A beteg a saját otthonában, utazás és várakozás nélkül, szerettei körében kapja meg 
azt a szakellátást, amelyet eddig kórházban, szakrendelőkben kaphatott meg. 
Bármennyire is nagy az igény, a térítésmentes szolgáltatásnak finanszírozási korlátai 
vannak, még jogos igény esetén is. Az OEP lakosságszám arányosan, szerződött 
vizitkeretben határozza meg a finanszírozható ellátás mennyiségét.  
Az otthoni szakápolás keretében a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta egy vizit. 
A biztosított azonos időszak alatt más szolgáltatótól kórház-kiváltó ellátást nem vehet 
igénybe. Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vizitre rendelhető el, amely ismételt 
orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - további három alkalommal 
megismételhető. Újabb megbetegedés esetén a szakápolás 14 vizitre ismételten 
elrendelhető, amely orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - 
esetenként további három alkalommal megismételhető. 
 
Otthoni szakápolás 2013. évi feladatmutatói 
 

Dátum Ellátottak száma Végzett tevékenység Vizitek száma 

január 10 fő 
Szakápolás   2 fő 19 
gyógytorna  5 fő 31 
Fiziotherápia  3 fő 18 

február 6 fő 
Szakápolás  0 fő 0 
Gyógytorna  5 fő 50 
fiziotherápia: 1 fő 14 

március 6 fő 
szakápolás:    2 fő 21 
gyógytorna:  4 fő 48 
fiziotherápia: 0 fő 0 

április 4 fő 
szakápolás  2 fő 23 
gyógytorna  2 fő 24 
Fiziotherápia  0 fő 0 

május 8 fő 
szakápolás  3 fő 40 
gyógytorna  2 fő 28 
Fiziotherápia 3 fő 40 

június 8 fő 
szakápolás  3 fő 43 
gyógytorna  4 fő 47 
Fiziotherápia  1 fő 2 

július 7 fő 
szakápolás  3 fő 39 
gyógytorna  2 fő 9 
Fiziotherápia  2 fő 19 

augusztus 8 fő 
szakápolás  4 fő 46 
gyógytorna  2 fő 18 
Fiziotherápia  2 fő 23 

szeptember 9 fő 
szakápolás  3 fő 41 
gyógytorna  5 fő 41 
Fiziotherápia  1 fő 9 

október 11 fő 
szakápolás  4 fő 33 
Gyógytorna  5 fő 40 
Fiziotherápia 2 fő 16 

november 
 

14 fő 
szakápolás  3 fő 54 
Gyógytorna  9 fő 69 
Fiziotherápia 2 fő 6 

december 
 

11 fő 
szakápolás  3 fő 20 
Gyógytorna  7 fő 70 
Fiziotherápia 1 fő 11 

Összesen: 102 fő   1012 vizit 
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 
 

A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Története 1915. június 13.-án a 
Stefánia Szövetség megalakulásával kezdődött.  
Területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett 
vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező védőnő nyújthat. 
Védőnőt csak védőnő helyettesíthet. 
 
A védőnő ellátási területe a védőnői körzetre terjed ki. 
A védőnők elérhetősége: Edelény, István király u. 65. szám 

                   Tel.: 48/346–199 
                   e-mail címe: edelenyivedonok@freemail.hu 

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 védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal vezető védőnője látja el. 
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, Andrástanya, Balajt, Damak, 
Királykút, Ládbesenyő) tartoznak. Minden körzetet főállású védőnő lát el.  
A mindennapi feladatokon túl egészségnapot szervezünk, és hagyománnyá vált az 
Anyatejes világnapi ünnepség megrendezése.  

Lakossági igény szerint baba-mama klubot, babamasszázs foglalkozásokat tartunk.  

2013 év folyamán a Magyar Védőnők Egyesülete szervezésében Okleveles 
csecsemőmasszázs oktatói képesítést szerzett 2 fő védőnő Budapesten a Magyar 
Gyermekmasszázs Egyesület tanfolyamán. 

A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és 
együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a háziorvosi 
ellátás, továbbá a szakellátás, a közoktatás, valamint a gyermekjóléti, a szociális és 
családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel. 
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A védőnő és a háziorvos gondozással kapcsolatos szakmai véleménykülönbsége 
esetén - bármely fél kezdeményezésére - a háziorvosi ellátás és a védőnői ellátás 
illetékes szakfelügyelője közös álláspontot alakít ki. 

A védőnő az általa gondozott személyekről egészségügyi dokumentációt vezet.  

A gondozottak létszáma körzetenként 2013. évben: 

 
Várandó

s 
Csecsem

ő Kisded 
Kisgyerme

k Iskolai Óvodai 

Edelény I 19 12 30 55 338 115 
Edelény II 23 16 26 69 96 54 
Edelény III 27 17 40 65 341  
Edelény IV 44 26 33 80 228 98 
Edelény V 31 17 32 70 242  
Edelény VI 32 16 37 78 139 108 
Összes 
gondozott 176 104 198 417 1384 375 

Fokozott 
gondozást 
igénylő 

104 47 61 152   

 
Az év folyamán gondozott családok száma:      588 
Összes családlátogatás:       4685 
Szaklátogatások száma:       6160 
Csoportos egészségnevelési alkalom:         14  
Résztvevők száma:          150 
 

Az intézmény szervezeti felépítése 
 
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma: 

Intézményvezető 1 fő 
Intézményvezető ápoló 1 fő 

Alapellátás vezető 1 fő 
Ápoló-gondozó /bentlakás/ 25 fő 
Mentálhigiénés munkatárs 3 fő 

Házi szociális gondozó 4 fő 
Szociális segítő 1 fő 

Szociális gondozó /nappali ellátás/ 1 fő 
Családgondozó felnőtt 4 fő /vezető családgondozó 1 fő/ 

Tanácsadó 1 fő 
Családgondozó gyermek 5 fő /vezető családgondozó 1 fő/ 

védőnő 6 fő 
Összesen: 53 fő 

 
Orvos   Heti 6 óra munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony 
Dietetikus  Heti 4 óra munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony 
 
Az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó létszám: 

Gazdaságvezető 1 fő 
Gépkocsivezető 1 fő 
Élelmezésvezető 1 fő 
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Szakács 2 fő 
Konyhalány 4 fő 

Gazdasági ügyintéző 1 fő 
Pénztáros 1 fő 
Raktáros 1 fő 

Karbantartó 2 fő 
Takarító 5 fő 
Mosónő 1 fő 

Adminisztrátor 3 fő 
Összesen: 23 fő 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/E. 
§ (1) bekezdése szerint „A személyes gondoskodást végző személy e törvényben 
meghatározott adatait működési nyilvántartásba kell venni.  
(2) A működési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végző személy 
szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési 
követelmények teljesítésének ellenőrzése.” 
 
Továbbképzési kötelezettség teljesítése: 
 
2013.12.31. 2014.03.31. 2014.09.31. 2015.12.31. 2016.12.31 2017.12.31 Összesen 

4 fő 
(teljesítette) 

1 fő 
 folyamatban 

1 fő 
 

10 fő 6 fő 14 fő 36 fő 

 
Szöveges értékelés 2013 év gazdálkodásról 

 
A 2013. év éves beszámolója a költségvetési év előirányzatokat és azok 
teljesítésének adatait összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja: 
 
 

2013. év 
Eredeti 

előirányzat       
( e.Ft) 

Módosított 
előriányzat 

(e.Ft) 
Teljesítés 

(e.Ft) 
Teljesítés %-a (mód. ei-

hoz képest) 
Kiadások: 268.119 289.499 289.636 100,05 
Személyi kiadás 136.464 147.131 137.696 93,77 
Tb.járulék 37.256 38.679 35.896 92,80 
Külső személyi juttatás 1.200 1.200 2.556 213,02 
Intézmény üzemeltetési és 
fenntartási kiadás 46.906 48.250 48.852 101,25 
Szakmai tevékenységgel 
összefüggő kiadás 25.393 25.393 29.560 116,41 
Jóléti, sport és kulturális 
kiadások 18.649 18.557 18.885 101,77 
Különféle kiadások, és 
befizetések: 1.651 1.651 1.172 70,98 
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 100 100 165 165 
Pénzmaradvány nyitó 
bev.szla   6.136 

 
 

Működési célú 
támogatásértékű bevétel 
központi költség.szerv 
  3.986 5.642 141,53 
Működési célú  23.223 23.223 26.126 112,50 
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támogatásértékű bevétel 
Tb.alaptól. 
Működési célú 
támogatásértékű bevétel 
önkormányzati szerv  1.733 364 20,98 

   Intézmény ellátási díj: 108.120 108.120 98.527 91,13 
   Saját bevétel 7.069  6.490 91,81 
   Működési költségvetési       
támogatás 129.707 137.627 140.657 102.20 
   Pénzmaradvány 
igénybevétele  7.149 7.149 100 
Bevétel összesen: 268.119 289.499 291.091 100,55 

 
Az intézmény 2013-as év gazdálkodásával kapcsolatosan az alábbiak állapíthatóak 
meg. 
 
Intézményünk működésére a 2013-as évben alapvetően átgondolt, előre tervezett 
gazdálkodás volt a jellemző. Működésünk alapvetően meghatározó tendenciája, a 
kiemelt előirányzatok tervezett összegének időarányos felhasználása volt. Az eredeti 
előirányzatok számainak meghatározása során az előző év teljesítési adatai alapján 
lettek meghatározva. A tervezés során a kiemelt előirányzatok fő összegét minden 
szakfeladat esetében úgy próbáltuk meg meghatározni, hogy az alapvető feladatok 
ellátása illetve az önként vállalt feladatellátás biztosítása a feladatfinanszírozási 
(normatíva) illetve a saját bevételi ( intézményi ellátási díj) forrásból történjen.  
 
Személyi juttatás éves szintű felhasználása 93,77%-on realizálódott. Intézményünk a 
fenntartó Önkormányzattal egyetértésben 2013. december hónapban minden 
dolgozóját munkájának elismeréseként fél havi személyi juttatásban tudta 
részesíteni. A 93,77 %-os teljesítésbe a kifizetett jutalom is beletartozik.  
 
Munkaadókat terhelő járulékok esetén az éves szintű felhasználás 92,80 %-os 
teljesítésű volt.  
 
Fontos megjegyezni, hogy az év közbeni feladatellátás több szakfeladat esetében 
nem a teljes létszám kihasználtsággal történt meg. Ennek oka a személyi jellegű és a 
munkaadókat terhelő járulékok teljesítésének nem száz százalékos teljesítése. 
 
Intézményi üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások. Éves szintű felhasználás 
101,25%. 
 
Ezen a kiadási előirányzaton számoltuk el az élelmiszer költségeket amely közel 
35.millió forintot tett ki. A tervezett előirányzathoz képest a felhasználás 98,80%. A 
gyógyszer költség, amely felhasználása 88,80%-os volt. Itt kívánom megjegyezni, 
hogy intézményünk 2013. december hónapban a gyógyszer beszerzésére három 
Edelényi kötődésű gyógyszertár árajánlatát kérte be, a meghatározott alaplistás 
gyógyszerek beszerzése tekintetében. A legkedvezőbb árajánlat alapján az 
prognosztizálható a 2014-es évre, hogy a gyógyszer költségek várhatóan csökkenni 
fognak. Számításaink szerint a közel 5.200 e.Ft. gyógyszerköltség várhatóan 
kevesebb lesz.  
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Kisértékű tárgyi eszközök szellemi termékek előirányzatának teljesítése 516,67% 
volt. Az eredeti előirányzat tervezete 340.e.Ft.volt, melyhez képest 1.746 e.Ft-on 
realizálódott. A teljesítés az alábbiakat foglalja magába. Demens részlegre 
önműködő beltéri ajtók ( 2 db), bútorok- ágyak, szekrények, asztalok az ellátottak 
szobáiba.  
 
Az informatikai rendszer hálózatának kiépítése, számítástechnikai eszközök 
Notebook (1 db) jogtiszta Microsoft operációs rendszer (1 db)  irodai szék (2 db), 
asztal (1 db) beszerzése valósult meg. 
A felsorolásból kitűnik, hogy ezek az eszközök a működés során váltak ismertté, és 
szükségessé. 
 
2013. december hónapban a pénzforgalmi adatok pozitív egyenlege alapján döntött 
úgy az intézményvezetés, hogy közel 800 eFt értéken az ellátottak részére 
nélkülözhetetlenné vált szobai felszereléseit lecseréli. 
 
Az üzemeltetési fenntartási kiadásaink éves szintű felhasználása nem lépte túl a 
tervezett előirányzatot.  
 
Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások éves szintű felhasználása: 116,41 %. 
A szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások a  legjellemzőbb tételei a 
következőket:  
 
gázenergia szolgáltatás: tervezett ei: 11.705 eFt  teljesítés:  12.178 eFt  104 % 
villamos energia szolg.          3.080 eFt    3.971 eFt 129 % 
víz, csatorna díj           4.117 eFt              3.605 eFt   87,56% 
egyéb üzemeltetés szolg.          2.300 eFt    2.183 eFt    94,92 % 
 
A szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások az intézmény működésével 
kapcsolatos szolgáltatási kiadásokat foglalják magukba. Az éves előirányzat 
megadott értékét 2013. év végére 16,41%-kal, forintban pedig 4.167 e.-Ft-tal lépte túl 
az intézmény. A kiadások jellegéből adódik, hogy a szolgáltatások kiadásának 
nagyságát az intézmény direkt módon nem tudja befolyásolni. Ezek a kiadások évről 
évre magasabb összegben szerepelnek a költségvetésben.  
 
Jóléti, sport és kulturális kiadások éves szintű felhasználása: 101,77 %. 
Legjellemzőbb tételek: 
vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja:  tervezett ei:n: 17.292 eFt 
                                  teljesítés: 17.954 eFt 
 
A leírt kiemelt előirányzatok tételes vizsgálata során kiderül, hogy míg személyi 
juttatás és szociális hozzájárulási adó előirányzata és a tényleges felhasználás 
megtakarítást mutat, addig az üzemeltetésre felosztott kiadások mind meghaladták 
az eredeti előirányzat szintjét.  
 
Összességében azonban az intézményi kiadások nem lépték túl a megengedett 
100%-ot. Ahhoz, hogy ezt a szoros költségvetési keretet egész évben tartani tudjuk, 
és hogy év végére ne lépjük túl a megtervezett előirányzatot jól átgondolt és a 
mindennapok szintjén ellenőrzés alatt tartott célszerű költségvetési fegyelem 
betartása teszi lehetővé.  
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Az intézményvezetés törekszik arra, hogy az üzemeltetés zavartalan színvonalon 
történjen, de minden évben történjen előrelépés is a működés során. Ez 
megnyilvánul egyrészt abban, hogy igyekszünk a meglévő eszközöket, berendezési 
tárgyakat folyamatosan lecserélni, illetve igyekszünk nem csak az eszközök 
cseréjére, pótlására hangsúlyt fektetni, hanem a tárgyi eszközök folyamatos 
beszerzésére is.  Az eszközök pótlása mellett fontos szempont a meglévő anyagi 
források szinten tartása is.  
2013-as évben az intézmény próbálta az állagmegóvás szintjén az alapvető festési 
feladatokat ellátni. Így sikerül az élelmezési üzem teljes körű tisztasági festését 
megoldani. 2013. év decemberében elkezdtük az intézmény fő épületében a 
földszinten található 10 db lakó szoba kifestését, illetve ajzat burkolatának cseréjét.  
A 2013 őszén intézményünk élelmezési üzeméhez tartozó pincehelyiség szintén 
felújításra került, melyet idegen kivitelezővel végeztettünk el, a munka speciális 
jellegéből adódóan. A munkálatokat jellemzően saját dolgozóink végezték és végzik 
jelenleg is. A feladat ellátásához szükséges alapanyagokat vásároljuk meg, és saját 
erőből valósítjuk meg a kivitelezést.  
Szintén 2013. december hónapban kezdődött el, és várhatóan 2014 tavaszán 
fejeződik be az intézmény villámvédelmi rendszerének teljes felújítása, illetve az 
élelmezési üzem, valamint az irodai helyiségek érintésvédelem szempontból 
kifogásolt feladatainak elvégzése. A feladat ellátásház szükséges anyagok, eszközök 
a 2013-as költségvetési évben beszerzésre kerültek. 
 
Férőhely kihasználtság-normatíva alakulását az alábbi táblázat szemlélteti: 

  
2013. 
igény január február március  április május június július 

augusztu
s 

szeptem-
ber október 

novem-
ber december   

Tv.hivat
kozás     nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap nap  

 

11.c 
389
05 3346 3124 3112 3216 3206 2937 3013 3032 3249 3242 3139 2713 

11.d 
527
1 483 448 397 439 432 347 436 348 407 447 416 310 

11.f 
(ce) 

125
5 91 83 88 85 85 72 62 62 61 68 48 39 

                        

12.ac 
730
0 3219 2912 3208 3085 3298 3229 3329 3366 3384 3498 3287 3407 

12.bc
a 

372
30 651 588 651 562 548 481 493 465 450 465 450 465 

                 
 fő               
Megneve
zés 

2013. 
igény január február március  április május június július augusztus  

szeptem-
ber október 

novem-
ber december  

 

Tv.hivat
kozás fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő 

 

11.c 155 152,09 156,2 155,6 160,8 160,3 146,85 150,65 151,6 162,45 162,1 156,95 135,65 

11.d 21 21,95 22,4 19,85 21,95 21,6 17,35 21,8 17,4 20,35 22,35 20,8 15,5 

11.f 
(ce) 5 4,14 4,15 4,4 4,25 4,25 3,6 3,1 3,1 3,05 3,4 2,4 1,95 

                  
           
-           

12.a
c 102 104 104 103,48 102,83 106,39 104,16 107,39 108,58 109,16 112,84 106,03 109,9 

12.b
ca 20 21 21 21 18,73 17,68 15,52 15,9 15 14,52 15 14,52 15 

 122    125     125     124   122    124     120     123    124     124     128     121     125 
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A normatíva igénylés-és a tényleges tény alapján az alábbiak állapíthatóak meg: 
Szociális étkezés esetében az igényelt támogatás 155 fő/év volt. Éves viszonylatban 
a tény 154 fő/év. 
Házi segítségnyújtás esetén az igényelt támogatás 21 főben lett meghatározva. A 
2013. december 31. napjáig az realizálódott, hogy a szolgáltatást átlag 20 fő vette 
igénybe. 
Idősek klubja esetén az igényelt támogatás 5 fő. 2013. július 31.-ig 1 fővel 
csökkentette az igényelt normatív létszámot. 2013.december 31. napján az 
ellátásban részesülők száma 3 fő.  
Intézményünkben demens beteg ellátásban részesülők száma 2013. december 31. 
napján 15 fő, átlagos ápolást igénylők esetében 110 fő. Összesen ez 125 fő ellátását 
jelenti. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatását jelenleg 51 fő veszi igénybe. A 
szolgáltatás biztosítása ingyenes, melyet az intézmény 2013.december 31. napjáig 
szóló támogatási szerződése teszi lehetővé. 
Az átlagos ápolást és a fokozott ápolást igénylő esetében a kihasználtság összesen 
99%-os. 
 
Foglalkoztatottak létszámának alakulása 2013. december 31. napjáig:  
A jelentés 1.sz mellékletét képezi a részletes kimutatás a munkajogi és statisztikai 
létszámról  
 
Foglalkoztatottak létszáma terv szerint:      76 fő 
Foglalkoztatottak létszáma 2013.december 31. napján   73 fő +10 fő közfogl. 
 
Intézményünkben a 2013. évben 0 fő vonult nyugdíjba. 
 
Belépő új dolgozók száma:       6+10 fő 
A betöltött munkakörök: karbantartó, takarítónő, adminisztrátor, mentálhigiénés, 
segédmunkás (közfoglalkoztatottak) 
 
Kilépő dolgozók száma:        12 fő 
 
A betöltött munkakörök: házi gondozó, családgondozó, konyhalány, karbantartó, 
takarítónő, adminisztrátor, kisegítő. 
Közös megegyezéssel és határozott idő lejárta miatt szűnt meg a munkaviszonya a 
munkavállalónak. 
 
Bértámogatásban részesülő munkavállalók száma:    5 fő 
Munkaidejük napi 8 óra, betöltött munkakörök: szociális ügyintéző, szakács, 
adminisztrátor, házi gondozó, takarítónő 
 
Közfoglalkoztatottak 2013. március 1. - június 30. napjáig a munkavállalók száma: 7 
fő, munkaidejük 6 óra, betöltött munkakörök: segédmunkás, szociális gondozó volt. 
Közfoglalkoztatottak 2013. július 1. - október 30. napjáig a munkavállalók száma: 5 
fő, munkaidejük 6 óra, betöltött munkakörök: segédmunkás, szociális gondozó volt. 
Közfoglalkoztatottak 2013. december 1. - december 31. napjáig a munkavállalók 
száma: 10 fő, munkaidejük 8 óra, betöltött munkakörök: segédmunkás volt. 
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Élelmezési normatíva alakulása: 

NORMÁL DIÉTA 
SZOCIÁLIS 

ÉTKEZÉS+KLUB 

terv tény % terv tény % terv tény % 
17.053.740 17.981.508 105% 5.711.041 5.756.926 101% 9.326.341 9.054.504 97% 

 
Az élelmezési norma alakulását két tényező határozza meg. Egyrészt a terv ( 
normatíva szorozva a létszámmal) illetve a tény adatai alapján ( létszám szorozva a 
tényleges felhasznált normatívával) kapott százalékos érték (105%) megállapítható, 
hogy normál étkezés esetén az éves felhasználható kerett5%-kal léptük túl. Ditéta 
esetén ez a túllépés már csak 1 %- volt.  
Szociális étkezés esetén azonban a tervértéktől való elmaradás realizálódott. Éves 
szinten 3%-kal volt kevesebb a felhasználható nyersanyagnorma mit a terv.  
 
Fontos megemlíteni, hogy intézményünk 2013.január 23.-án csatlakozott a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
által kezdeményezett Mintamenza-Menzaminta programhoz.  
 
A program része, hogy a közétkeztetésben is minél szélesebb körben jelenjenek 
meg a magyar, ezen belül is elsősorban a helyi alapanyagok, illetve a helyi 
mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások termékei.  
 
Intézményünk egész évben arra törekedett, hogy a Mintamenza programban leírtak 
maximálisan alkalmazásra kerüljenek a napi háromszori, vagy ötszöri étkezés során.  
 
Edelény, 2014. január 26. 

Horváthné Ipacs Katalin 
intézményvezető 

 
3./ Napirendi pont tárgya:  
 
A szociális igazgatásról, a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 
szóló 22/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 9./ sorszám alatt. 
 
Polgármester  a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester  – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2014.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A szociális igazgatásról, és szociális és gyermekvé delmi ellátások helyi 
szabályairól szóló 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § -ában, 32.§ (3) bekezdésében, 
132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) és 131.§ (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2013.(III.20.) önkormányzati 
rendelet 1 melléklet 1.1.9 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Humánpolitikai Bizottság és 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2013.(III.20.) önkormányzati 
rendelet 1 melléklet 2.19 pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli 
el: 
 
1.§ A szociális igazgatásról, és szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 

szabályairól szóló 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„ (1) A 6. § (1), (2) és (3) bekezdése alapján önkormányzati segély akkor 

nyújtható, ha a kérelmező megfelel az 5.§ (2) bekezdés b) pontjában írt 
feltételeknek és egyedülálló személy esetén a havi jövedelem nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, illetve 
akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át.” 

2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés követő 
napon hatályát veszti. 

 Vártás József  Molnár Oszkár 
      jegyző   polgármester 
 
Kihirdetési záradék:  
Ez a rendelet Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése 
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel 2014. február 12.-én kihirdetésre került. 
 
Edelény, 2014. február 12. 
 
 
   Vártás  József 

   jegyző 
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4./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma 
megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 25./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester  a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester  – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslatot szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot  – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
5/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó 

nyersanyagnorma megállapításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által 
alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál alkalmazandó 
nyersanyagnormát az alábbiak szerint állapítja meg 2014. 
március 1.  napjától: 

 
Megnevezés  Reggeli  Tízórai  Ebéd Uzsonna  Vacsora  Összesen  
Diétás étrend 120.- Ft + 

ÁFA = 
Bruttó 

152.- Ft 

60.- Ft+ 
ÁFA = 
Bruttó 
76.- Ft 

254.- Ft+ 
ÁFA=Bruttó 

323.- Ft 

60.- Ft + 
ÁFA=Bruttó 

76.- Ft 

130.- Ft + 
ÁFA=Bruttó 

165.- Ft 

624.- Ft 
+ÁFA=Bruttó 

792.- Ft 

 
Megnevezés  Reggeli  Ebéd Vacsora  Összesen  

Idősek Otthona 120.- Ft+ÁFA= 
Bruttó 152.- Ft 

254.- Ft+ÁFA= 
Bruttó 323.- Ft 

130.- Ft+ÁFA= 
Bruttó 165.- Ft 

504.- Ft+ÁFA= 
Bruttó 640.- Ft 

Étkezés - 254.- Ft + ÁFA = 
Bruttó 323.- Ft - 254.- Ft + ÁFA = 

Bruttó 323.- Ft 
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Megnevezés  Reggeli Ebéd Vacsora Mindösszesen  

Alkalmazotti 
étkezés 

120 Ft + Áfa = 
Bruttó152,4.- 

Ft 

254 Ft + Áfa = 
Bruttó 322,58.- 

Ft 

130 Ft + Áfa = 
Bruttó 165,10.- Ft 

Bruttó 704.- Ft 
Rezsi költség  12.- Ft 25,40.- Ft 13.- Ft 

Rezsi ÁFA 3,24.- Ft 6,85.- Ft 3,51.- Ft 
 167,64 Ft 354,83 Ft 181,61 Ft 704,08 Ft 

 
Megnevezés  Reggeli Ebéd Vacsora Mindösszesen  

vendég étkezés -   254 Ft + Áfa = 
Bruttó 322,58.- Ft - 

Bruttó 516.- Ft Rezsi költség  - 152,40.- Ft - 
Rezsi ÁFA - 41,14.- Ft - 

 
2) A fizetendő térítési díj számítása az alkalmazottak esetében az 

élelmezési nyersanyagnorma költség + 10% rezsi + Áfa, a 
vendégétkezők esetében az élelmezési nyersanyagnorma 
költség + 60% rezsi + Áfa. 
 

3) A Képviselő-testület fizetendő térítési díjak kiszámításánál a 
térítési díj összegét a norma költség + rezsi költség (100% 
norma költség) + ÁFA állapítja meg a vendég-étkezők esetében. 

4) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. 
április 24. napján magtartott ülésén hozott 85/2013.(IV.24.) 
határozatának 1) pontja 2014. február 28. napjával érvényét 
veszti. 

 
Határidő: 2014. március 1. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Értesül: társult önkormányzatok, intézmény, osztályok 
 

 
5./ Napirendi pont tárgya:  

 
Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról 
Előadó: jegyző 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 5./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság  javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,  a Humánpolitikai B izottság 
megköszöni a tartalmas, részletes és mindenre kiterjedő beszámolót és a hivatal 
elmúlt évben végzett munkáját. 
 
Polgármester: Akár a képviselők részéről, akár a lakosság részéről, ha van is 
ellenvélemény azzal kapcsolatban, amit mond, de néha már emberfeletti az a 
munka, amit végeznek a hivatal munkatársai, néhány kivételtől eltekintve.  
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Kivételek mindig vannak, de azt gondolja, hogy 70-80 %-ban a hivatal munkatársai 
tényleg hihetetlen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy ezzal a rendkívül csökkentett 
létszámmal, amivel most már működniük kell, minden egyes problémát, 
megoldjanak, minden egyes feladatot elvégezzenek nap, mint nap. Ezt tapasztalja 
nap, mint nap. A 70-80 % alatt nem azt értette, hogy a 20-30 % nem végzi el 
becsülettel és tisztességgel a munkáját, nem erre gondolt, ők is elvégzik, hanem az a 
70-80 % az, aki szinte kivétel nélkül túlórára kényszerül, mert egyszerűen kevés az a 
8 óra ahhoz a rengeteg elvégzendő feladathoz, amit el kell végezniük. Tehát erre 
értette és félreértés ne essék, nem arra, hogy esetleg valaki lelkiismeretlenül 
végezné a munkáját. 
Végezetül köszönetet mondani jegyző úrnak, aljegyző úrnak, osztályvezető 
asszonynak és minden egyes munkatársának odaadó, lelkiismeretes munkájáért. 
 
Magyar Árpádné képviselő is megköszöni minden hivatali dolgozónak a munkáját, 
de szeretné még jobban kiemelni Fazekasné Lukács Zsuzsa pénztáros igen nagy 
türelmét, ami a közmunkások fizetése napján van, különösen ha csúszik a fizetés, 
vagy 1-2 órát, amiért nem írigyli. 
Szintén kiemeli Ambrusics Tibor aljegyző úr segítségét, mert bármikor keresi meg 
bármilyen problémával, gonddal, mindig segíti a megoldást. 
 
Polgármester  elmondja a közmunka-programokban résztvevők kifizetésével 
kapcsolatban, most, hogy átköltözött a hivatal ezen részlege, tehát a pénztár is a 
Borsodi út 2. szám alá, láthatja a város, hogy milyen munkát kell végezniük a 
dolgozóknak, mert amíg a hivatalban és a hátsó lépcsőnől sorakoztak fizetés 
napokon ezek az emberek, addig csak néhányan látták, de most mindenki látja, hogy 
milyen is ez a munka. 
Ezt követően az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását szavazásra  
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
5/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati 

Hivatal munkájáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta 
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 
beszámolót és az alábbi döntést hozza: 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámolót és azt a határozat mellékleteként   
elfogadja . 

      Határidő: azonnal 
    Felelős:  polgármester, jegyző 

               Értesül:    osztályok  
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Melléklet az 5/2014.(II.12.) határozathoz 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ  
 

 
AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI 

MUNKÁJÁRÓL  
 
 
 
 
 
 
 

2014. február 5. 
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 62 

A Hivatal szervezetér ől 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 2014. évi 
Munkatervében foglaltak szerint került sor Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
munkájáról szóló beszámoló összeállítására és jelen előterjesztés keretében a 
Képviselő-testület elé terjesztésére.  
 
Az előterjesztésben a 2013-as évek munkájáról kívánunk számot adni, melynek 
során az adatok összehasonlíthatósága érdekében több esetben évekre 
visszamenőleg tüntetünk fel adatokat. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 
bekezdése szerint az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a 
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás 
közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában.  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 57/2013.(III.20) 
határozatával fogadta el, majd a 116/2013.(VI.19.) határozatával módosította az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a 
továbbiakban: SzMSz), mely tartalmazza az irányítási, vezetési struktúrára 
vonatkozó fontos tudnivalókat, a Hivatal belső szervezeti tagozódását és a belső 
szervezeti egységek részletes feladatkörét. A jelenleg hatályos SzMSz egységes 
szerkezetben tartalmazza a hivatal szervezeti tagozódását, működési rendjét, és 
ügyrendjét. 
 
A Hivatal 2012. december és 2013. március hónapok közötti időszakban rendkívül 
változó időszakot élt meg. A Hivatal elnevezése az alábbiak szerint változott: 

1. 2012. december –  Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 
2. 2013. január – február –  Edelényi Polgármesteri Hivatal, 
3. 2013. március 1-jétől –  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal. 
 

Mint ahogyan az a Képviselő-testület által is ismert, Edelény Város Önkormányzata 
hosszas egyeztetést követően 2013. március 1-jével Abod Község 
Önkormányzatával létrehozta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt. 
 
A két településhez 2013. április 1-jével – kormánymegbízotti döntés alapján - 
kijelölésre került Szakácsi település is. A kijelölésről szóló döntéssel szemben az 
Önkormányzat jogszabálysértésre hivatkozással keresetlevelet terjesztett elő a 
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A közigazgatási perben a döntés 
felülvizsgálata során a Bíróság a keresetet elutasította, jogszabálysértést nem 
állapított meg, így Szakácsi település jelenleg is a Közös Hivatalhoz tartozik. 
A Hivatalt a képviselő-testület döntései szerint és saját jogkörében a polgármester 
irányítja és a jegyző vezeti. A Hivatal munkájának értékelése az osztályok munkáján 
keresztül lehetséges. A beszámoló kiterjed a szervezeti egységek minden 
jelentősebb munkafolyamataira. 
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Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendkívül komplex, 
szerteágazó munkát végez. Önkormányzati és államigazgatási (ezen belül a 
körzetközponti jegyzői, egyes gyámügyi, építéshatósági, szociális és kistérség 
székhelye szerinti települési jegyzői egyes kereskedelmi és ipari igazgatási) ügyeket 
készít elő döntésre, közreműködik azok végrehajtásában. Ezen túl a feladatok 
ellátása érdekében szervező, koordinációs tevékenységet fejt ki a városi, kistérségi, 
nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, civil 
szervezetek, egyéb önszerveződő közösségek irányába. 
Az előterjesztés az érvényben lévő SzMSz-hez igazodóan tartalmazza az egyes 
belső szervezeti egységek tevékenységéről szóló beszámolókat. 
A Hivatal belső szervezeti egységei az alábbiak: 
 

a)  Polgármesteri Kabinet 
b)  Jegyzői Titkárság 
c)  Pénzügyi Osztály 
d)  Igazgatási és Szociális Osztály 
e)  Kistérségi Hivatal 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

A Hivatal tevékenységének részletes ismertetése előtt szükséges az ügyiratforgalmi 
és hatósági statisztika legjellemzőbb adatainak bemutatása, mely kétséget kizáróan 
alátámasztja azon tényt, hogy a Hivatal által ellátott ügyek száma évről-évre 
emelkedik. A Hivatalban az iktatott ügyiratok száma 1990 óta a tízszeresére 
emelkedett, míg az a 2000-es évhez viszonyítva megduplázódott. Az ügyiratok 
számának emelkedésével egyenes arányosságban nőtt az ügyintézők leterheltsége 
is. Az alábbi táblázat, valamint diagram tartalmazza 1990-2013. év közötti 
időszakban az ügyiratok számának alakulást főszám/alszám bontásban. A 2013. 
évben bekövetkezett változás oka az okmányiroda, gyámhivatal és néhány további 
hatáskör Járási Hivatalhoz történő áttelepítése a személyi állomány átvételével 
egyidejűleg. 

 
AZ ÜGYIRATFORGALOM ALAKULÁSA 

 
Időszak Főszám Alszám Gyűjtő Összesen 

1990 4231 4231 2 8464 

 1991 4607 6502 0 11109 

 1992 8144 6181 1 14326 

 1993 7237 6456 973 14666 

 1994 6830 7932 407 15169 

 1995 6670 8115 707 15492 

 1996 7013 9223 590 16826 

 1997 9731 8957 2630 21318 

 1998 10511 8999 2650 22160 

 1999 10480 9317 2238 22035 

 2000 12453 10353 721 23527 

 2001 15145 12807 5547 33499 

 2002 18487 15880 4924 39291 

 2003 20639 20830 7667 49136 

 2004 21930 21937 9262 53129 

 2005 24428 22428 8585 55441 

 2006 21557 18900 12483 52940 

 2007 22349 25824 8197 56370 

 2008 25421 36236 7175 68832 

 2009 24518 45501 0 70019 

 2010 25860 53811 0 79671 

 2011 26635 59376 0 86011 

 2012 26521 57491 0 84012 

 2013 11885 32464 0 44349 
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Iktatott ügyiratok száma 

Év Sorszámra (db) Alszámra (db) 

Önkormányzati hatósági 
ügyekben hozott döntések 

száma (db) 

Államigazgatási hatósági 
ügyekben hozott döntések 

száma (db) 

2009 24516 45772 4884 9310 

2010 25860 53815 5160 15815 

2011 26635 53815 5178 16475 

2012 26519 58164 3959 18189 

2013 12389 32674 3890 9711 
 
 

Az ügyforgalom alakulásához kapcsolódóan mindenképpen érdemes szólni az 
önkormányzati és államigazgatási hatósági döntések ellen előterjesztett 
jogorvoslatokról is. 

Az önkormányzati hatósági döntések esetében a jogorvoslatok a táblázatban 
foglaltak szerint alakultak. 2009-2013. között Edelény Város Önkormányzatának 
szervei (polgármester, bizottságok) által hozott érdemi döntések száma 21.660 db, 
melyből összesen 5 db érdemi határozatot támadtak kérelem alapján induló 
jogorvoslattal. Az 5 db fellebbezéssel támadott érdemi döntésből – melyet átruházott 
hatáskörben bizottság hozott - 2009. évben 3 db határozatot a döntéshozó 
visszavonta, míg 2011. évben 2 db határozatot – melyet átruházott hatáskörben 
bizottság hozott – a képviselő testület helyben hagyott, és az ügyfél további 
jogorvoslati kérelmet nem terjesztett elő. 

Így megállapítható, hogy az önkormányzati hatósági döntésekkel szemben 
előterjesztett jogorvoslati kérelmek száma a vizsgált öt év átlagában mindösszesen 
0,023 %. A jogorvoslatok eredményességét tekintve 60 % -ban az ügyfél számára 
kedvező, míg 40 %-ban negatív eredményt hozott. 
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Év/döntés 
típusok

Önkormányzati 
hatósági 

ügyekben hozott 
döntések száma 

(db)

Jogorvoslati 
eljárások 
kérelem 

alapján (db)

Hivatalból lefolytatható 
döntés-felülvizsgálatok 

száma (db)

2009 4884 0 0

Érdemi döntés: 4841 3 0
Végzés: 43 0 0

2010 5160 0 0
Érdemi döntés: 4932 0 0

Végzés: 228 0 0
2011 5178 0 0

Érdemi döntés: 4930 2 0
Végzés: 248 0 0

2012 3959 0 0
Érdemi döntés: 3804 0 0

Végzés: 155 0 0
2013 3890 0 0

Érdemi döntés: 3153 0 0
Végzés: 737 0 0

Önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntésekkel szembeni 
jogorvoslatok számának alakulása

 
 
Az önkormányzati hatósági ügyek mellett a Hivatal döntéseinek döntő része 
államigazgatási hatósági jogkörben születik. 5 év átlagát vizsgálva az 
államigazgatási hatósági döntések ellen előterjesztett jogorvoslatok száma az 
alábbiak szerint alakult. 

Az önkormányzati hatósági döntésektől lényegesen eltérőbb képet mutatnak az 
államigazgatási hatósági határozatokkal szemben igénybevett jogorvoslatok. Az 
ügyiratok számát, az érdemi döntések mennyiségét, és a végzések számának 
alakulását tekintve egyértelműen kijelenthető, hogy a Járási Hivatalok felállításáig a 
Hivatal ügyiratforgalmának nagyobb részét az államigazgatási hatósági ügyek tették 
ki. Bár még jelenleg is az önkormányzati hatósági ügyek aránya „csak” 40 %-a az 
államigazgatási ügyekének. 

Az államigazgatási ügyek számához igazítottan a jogorvoslatok száma is magasabb. 
Ezen ügytípusoknál már a jogorvoslatok több formában is megjelennek a Hivatal 
életében, de egyértelműen elmondható, hogy ezen jogorvoslatok döntő többsége a 
másodfokon megáll. A Hivatal döntéseinek másodfokon elbírált esetei közül az 56 
jogorvoslati kérelemből 39 esetben az első fokú döntést helyben hagyta a másodfok. 
Ez 70 %-os arány, így az esetek 30 %-ában volt eredményes az ügyfelek jogorvoslat 
iránti kérelme. 56 esetből csak 5 esetben irányult a jogorvoslat végzés ellen, ez 8,93 
%. Tehát megállapítható, hogy az ügyfelek döntő többségében az érdemi 
határozattal elbírált kérelmeiket támadták. Az 56 esetből 6 esetben a másodfok 
megváltoztatta, 3 esetben megsemmisítette és 3 esetben megsemmisítette és új 
eljárásra utasította a jegyzőt. 

 

A vizsgált öt évben olyan év nem volt, amikor jogorvoslati kérelmet ne terjesztettek 
volna elő. 
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Év/döntés 
típusok

Államigazgatási 
hatósági 

ügyekben hozott 
döntések száma 

(db)

Jogorvoslati 
eljárások 
kérelem 

alapján (db)

Fellebbezés 
alapján 

módosított vagy 
visszavont 

döntések száma 
(db)

Másodfok 
helyben 

hagyta (db)

Másodfok 
megváltoztatta 

(db)

Másodfok 
megsemmisítette 

(db)

Másodfok 
megsemmisítette 

és új eljárásra 
utasította (db)

Jogorvoslattal 
érintett 

döntések 
aránya (%)

2009 9310 11 2 8 0 0 1 0,118%
Érdemi döntés: 8377 11 2 8 0 0 1 0,131%

Végzés: 933 0 0 0 0 0 0 0,000%
2010 15815 10 0 9 0 1 0 0,063%

Érdemi döntés: 11012 7 0 7 0 0 0 0,064%
Végzés: 4803 3 0 2 0 1 0 0,062%

2011 16475 9 0 5 0 2 2 0,055%
Érdemi döntés: 10438 9 0 5 0 2 2 0,086%

Végzés: 6037 0 0 0 0 0 0 0,000%
2012 18189 18 3 12 3 0 0 0,099%

Érdemi döntés: 10209 17 3 11 3 0 0 0,167%
Végzés: 7980 1 0 1 0 0 0 0,013%

2013 9711 8 0 5 3 0 0 0,082%
Érdemi döntés: 5234 7 0 5 2 0 0 0,134%

Végzés: 4477 1 0 0 1 0 0 0,022%

Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntésekkel szembeni jogorvoslatok számának alakulása

 
 
Külön értékelést, és figyelmet érdemel a jogorvoslatok egyes ágazatok szerinti 
megoszlása. A jegyzői feladatok ezerfélesége ellenére jól behatárolható az a terület, 
ahová a jogorvoslati kérelmek több mint 80 %-a beérkezik. 

Annak ellenére, hogy például az adóigazgatás területe több ezer ügyfelet érint 
(gépjárműadó, iparűzési adó, talajterhelési díj) a városban, nem jellemző a 
jogorvoslat ezen a területen. Az ágazati megoszlásról szóló ábra egyértelműen jelzi, 
hogy két nagy területre összpontosul a jogorvoslat iránti kérelmek 84 %-a. Ezen két 
terület a szociális igazgatás területe, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
igazgatás területe. A Gyámhivatal 2013. január 1-jével kikerült a Hivatal 
szervezetrendszeréből és a Járási Hivatalon belül működik tovább. Ezen feladatkör 
átcsoportosítással a jövőben tovább csökkenhet a gyermekvédelmi és gyámügyi 
tárgyban hozott döntések elleni jogorvoslatok száma. 

A szociális igazgatás ügykörben hozott döntések ellen érkezett be a jogorvoslatok 68 
%-a. A szociális igazgatás területén belül a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott aktív korúak ellátása vezeti 
a listát a jogorvoslattal támadott ügykörök tekintetében. 
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Ágazat
Jogorvoslatok száma 

(db) 2009-2013.
Adóigazgatási 1
Egyéb pénzügy 1
Egészségügyi igazgatás 2
Szociális igazgatás 38
Környezet és természetvédelem 1
Építésügyek 1
Egyéb igazgatási 3
Okámyirodai feladatkörbe utal ügyek 1
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási 9
Összesen: 56  

 
Az 10341 fő lakosságszámú Edelény városában működő Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal ügyiratforgalma és a döntések ellen benyújtott kérelmek 
számadatainak részletes elemzése alapján elmondható, hogy az ügyfelek nem élnek 
a jogorvoslat lehetőségével kérelmeik negatív elbírálása esetén. 

A jogorvoslati kérelmek száma rendkívül alacsony, a vizsgált öt év átlagában a 
döntések mintegy 0,083 %-át támadták meg az ügyfelek, számszerűen 56 esetben. 
A jogorvoslati eljárások minden esetben kérelem alapján indultak, hivatalbóli döntés-
felülvizsgálatra nem került sor, mely rendkívül meglepő eredmény. 

 

I. Beszámoló a Polgármesteri Kabinet munkájáról 
 

A polgármesteri kabinet az elmúlt időszakban is a polgármester közvetlen irányítása 
alatt, meghatározott feladatköre szerint végezte munkáját. A rábízott feladatokat 
maradéktalanul ellátta, tevékenységével hasznosan segítette a városvezetést, s 
szolgálta az önkormányzat érdekeit. 
 
Kommunikáció 
A polgármesteri kabinet folyamatosan biztosította a közérdekű és a város életével 
kapcsolatos információk áramoltatását egyrészt honlapunk, az edeleny.hu, másrészt 
a különböző sajtótermékeknek eljuttatott híranyagok révén. Az utóbbiak részéről 
jelentkezett igények szerint információhátteret nyújtott, vagy a sajtóanyagot 
összeállította. 
Gondoskodott arról, hogy a közszolgáltatók és egyéb szervezetek felhívásai, 
tájékoztatói különböző csatornákon keresztül eljussanak a lakossághoz. 
A honlapon működő panaszládán keresztül, illetve más formában érkezett 
megkeresésekre megadta a szükséges felvilágosítást, illetve gondoskodott arról, 
hogy a kérés megválaszolás vagy elintézés végett a megfelelő illetékeshez kerüljön. 
A lakossági észrevételeket közvetítette a polgármester részére, és elősegítette a 
személyes találkozások, megbeszélések létrejöttét. 
 
Városmarketing 
A polgármesteri kabinet a sajtónyilvánosság számára biztosított híranyagokkal arra 
törekedett, hogy pozitív megítélés alakuljon ki városunkról, illetve adott esetekben 
tényszerű információk segítsék a tiszta kép kialakítását. 
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Tevékenyen vett részt a városban megvalósult projektekről, beruházásokról, illetve 
az itt tartott rendezvényekről szóló tájékoztatások összeállításában, elkészítésében, 
a nyilvánossághoz történő eljuttatásukban. 
 
Tanácsadás 
A polgármesteri kabinet háttérinformációkkal, konkrét javaslatokkal hatékonyan 
segítette a polgármester munkáját, illetve az arra igényt tartó képviselőket. 
 
Nemzetközi kapcsolatok 
A polgármesteri kabinet sikerrel koordinálta a kapcsolatokat a partnertelepülésekkel. 
A találkozások a felek kölcsönös megelégedésére zajlottak le, számos új területre 
tudtuk együttműködésünket kiterjeszteni. 
Eredményesen menedzselte a lengyelországi Siewierz-zsel több éve folytatott 
Comenius Régió Együttműködések programot, amelynek révén uniós forrásból 
tudjuk finanszírozni a kapcsolattartást, s ami jelentős segítséget nyújt a tanulói 
csereprogram folytatásához is, amelynek tekintetében természetesen nem szabad 
megfeledkezni a lengyel gyermekek fogadását és vendéglátását vállaló edelényi 
szülők áldozatvállalásáról sem. 
 
 

II. Beszámoló a Jegyz ői Titkárság munkájáról 
 
A Jegyzői Titkárság SzMSz szerint engedélyezett létszám 17 fő. Az Titkárságon 
végzett munka a legjelentősebb feladatokat kiemelve az alábbiak szerint alakult: 

• testületek és bizottságok működése, 
• tisztségviselők munkáját segítő feladatok, 
• személyzeti és munkaügyi feladatok, 
• köznevelési intézményekkel (óvodai nevelést ellátó köznevelési intézmények) 

kapcsolatos fenntartói és jegyzői feladatok ellátása, 
• a közművelődéssel kapcsolatban ellátandó feladatok, 
• szociális és egészségügyi ágazattal kapcsolatos feladatok, 
• városfejlesztési és városüzemeltetési feladatok, 
• pályázatírói és közbeszerzési feladatok, 
• környezetvédelmi, természetvédelmi és kommunális igazgatás feladatok, 
• vízügyi igazgatás feladatok, 
• közlekedés és hírközlési igazgatás feladatok, 
• ifjúsággal kapcsolatos feladatok, 
• sporttal kapcsolatos feladatok, 
• informatikai feladatok, 
• gondnoksági feladatok, 
• abodi kirendeltség feladatai, 
• iktatási feladatok, 
• polgárvédelmi feladatok, 
• kézbesítés, takarítási feladatok 
• egyéb feladatok. 

 
A Jegyzői Titkárság koordinálja a testületi és bizottsági ülésekkel kapcsolatos 
feladatokat. Megszervezi az üléseket (egyeztetés az elnökökkel, szükség szerint 
bizottsági tagokkal), előkészíti a napirendi pontokat (meghívók elkészítése, 
továbbítása, meghívottak felkeresése, értesítése), feladati közé tartozik az 
előterjesztések sokszorosítása; képviselők, osztályvezetők, meghívottak felé történő 
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továbbítása; előterjesztések, beszámolók készítése; előterjesztések lefűzése; 
tárolása. Az üléseket követően a Titkárságon történik a jegyzőkönyvek készítése, 
továbbítása a Kormányhivatal felé. Továbbá az NJT rendszerre történő 
adatszolgáltatást is ezen szervezeti egység végzi. 

A Titkárság gondoskodik a közérdekű adatok megjelentetéséről, a feladatkörét 
érintően elkészíti és aktualizálja a Hivatal belső szabályzatait, utasításokat, 
gondoskodik az abban foglaltak betartásáról, illetve betartatásáról, a kitüntetések 
szükség szerinti odaítélésének előkészítéséről, lebonyolításáról. 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA 

MUNKA 

 
A Hivatali apparátus végzi a Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítését, a 
napirendekhez tartozó írásos anyagok elkészítését, és a hozott döntések 
(határozatok, rendeletek) végrehajtását. Az alábbi táblázat összehasonlító adatokat 
tartalmaz a 2000-2013. időszakra a testületi ülésekre vonatkozóan. 

A táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy az ügyiratforgalom 
számának emelkedésével ellentétben a testületi ülések, és a hozott döntések számát 
tekintve nem érvényesül a növekedési tendencia. 

A 2010-2011-es évek esetében elmondható, hogy a Képviselő-testületre is a 
szokásosnál nagyobb teher hárult, és gyakoribb ülésezés vált szükségessé. Ezen két 
évben egyaránt 28-28 ülés tartott a Képviselő-testület, volt olyan nap, amikor két 
rendkívüli ülés összehívására is sor került. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRE VONATKOZÓ ADATOK  

 
Testületi ülések 

száma 
előterjesztések 

száma 
határozatok 

száma 
rendeletek 

száma 
2000 18 265 328 47 

2001 19 299 366 39 
2002 24 380 336 36 
2003 18 333 350 45 
2004 21 321 331 58 
2005 22 317 313 56 
2006 15 242 239 39 
2007 16 253 257 44 
2008 24 281 325 43 
2009 21 249 266 23 
2010 28 225 248 38 
2011 28 294 289 36 
2012 32 311 296 37 

2013 29 252 240 25 

Összesen: 315 4022 4184 566 
 
A Humánpolitikai Bizottság 2010. évben 33 alkalommal ülésezett és 100 határozatot 
hozott, míg 2011. évben 33 alkalommal ülésezett és 495 határozat meghozatalára 
került sor. 2012. évben 24 alkalommal ülésezett a Bizottság és a Képviselő-testület 
által a Bizottsághoz telepített hatáskörök gyakorlása során 334 határozatot hozott, 
míg a 2013. évben 22 alkalommal ülésezett és 179 határozatot hozott. 
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A Városfejlesztési-, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 2010. évben 21 
alkalommal ülésezett és 23 határozatot hozott, míg 2011. évben 51 alkalommal 
ülésezett és 75 határozatot hozott. 2012. évben 14 bizottsági ülésmegtartására került 
sor, és 47 határozat meghozatalára, míg 2013. évben 6 alkalommal ülésezett és 4 
határozatot hozott. A Bizottság munkájának jelentős részét a közbeszerzési eljárások 
lefolytatásához kapcsolódó döntések meghozatala teszi ki. 

A Pénzügyi Bizottság ülésének összehívására 2010. évben 21 alkalommal került sor, 
melynek során 10 határozatot hozott. 2011. évben 8 alkalommal ülésezett a 
bizottság és 1 határozatot hozott, munkáját döntő többségében a testületi ülések 
véleményezése töltötte ki. A Bizottság 2012. évben 3 alkalommal ülésezett és 1 
határozatot hozott, míg 2013. évben 6 alkalommal ülésezett és 1 határozatot hozott. 

A három bizottság 2011. évben 22 alkalommal, a 2012. évben 21 alkalommal és 
2013. évben 24 alkalommal tartott együttes ülést. A korábban feltüntetett Bizottsági 
ülések száma az együttes ülések számát nem tartalmazta. 

 

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA 

A városban működő Nemzetiségi Önkormányzatok működéséhez kapcsolódó 
feladatokat a Hivatal az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok között 
létrejött megállapodás alapján látja el. Ugyanakkor a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény alapján a Hivatal köteles a törvényben rögzített – a nemzetiségi 
önkormányzatok működéséhez kapcsolódó - feladatokat ellátni. 

Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 
18-án tartotta alakuló ülését. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2010. évben 1 rendes ülést, 2 rendkívüli ülést és 1 
közmeghallgatást tartott. Összesen 9 határozatot hozott. 2011. évben 4 rendes, 5 
rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatás tartott. Összesen 33 határozatot hozott. 2012. 
ében 4 rendes ülést, 8 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott. Összesen 43 
határozatot hozott. 2013. évben 4 rendes, 4 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatás 
tartott. Összesen 38 határozatot hozott. 

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete szintén 2010. 
október 18-án tartotta alakuló ülését. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2010. évben 1 rendes ülést, 2 rendkívüli ülést és 1 
közmeghallgatást tartott. Összesen 19 határozatot hozott. 2011. évben 2 rendes, 8 
rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatás tartott. Összesen 56 határozatot hozott. 2012. 
ében 4 rendes, 8 rendkívüli és 1 közmeghallgatást tartott. Összesen 38 határozatot 
hozott. 2013. évben 4 rendes, 6 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatás tartott. 
Összesen 46 határozatot hozott. 

Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. évben 8 
rendes és 6 rendkívüli ülést, valamint 1 alakuló ülést tartott, összesen 15 alkalommal 
ülésezett. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 2010. 
évben 1 rendes ülést, 2 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott. Összesen 24 
határozatot hozott. 2011. évben 2 rendes, 8 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatás 
tartott. Összesen 33 határozatot hozott. 2012. ében 3 rendes, 10 rendkívüli és 1 
közmeghallgatást tartott. Összesen 46 határozatot hozott. 2013. évben 4 rendes, 8 
rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatás tartott. Összesen 38 határozatot hozott. 

A Hivatal folyamatosan ellátása a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez 
kapcsolódó feladatokat, melynek során a nemzetiségi önkormányzatok működése 
tárgyban nem kaptak törvényességi jelzést az önkormányzatok, és minden évben 
sikeresen pályáztak a feladat alapú támogatások elnyerésére. 
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HUMÁNPOLITIKA 

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati 
jogviszonyával, a fizikai alkalmazottak munkaviszonyával, valamint az 
intézményvezető közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos humánpolitikai és 
egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek tartoznak a feladatkörbe. 
2013. évben intézményvezetői pályázati eljárás nem került lefolytatásra. Ezen 
feladatkör keretében a Titkárság ellátja az önkormányzati képviselők, az 
intézményvezetők, valamint a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselők 
vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos feladatokat. Vagyonnyilatkozat tételére 11 
önkormányzati képviselő, 5 intézményvezető, valamint 20 köztisztviselő kötelezett. 
 
Jegyzői Titkárság létszáma: 17 fő + 1 fő abodi kirendeltség. 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati 
jogviszonyával, a fizikai alkalmazottak munkaviszonyával, valamint az 
intézményvezető közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos humánpolitikai és 
egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek tartoznak a feladatkörbe. 
2013. évben intézményvezetői pályázati eljárás nem került lefolytatásra. Ezen 
feladatkör keretében a Titkárság ellátja az önkormányzati képviselők, az 
intézményvezetők, valamint a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett köztisztviselők 
vagyonnyilatkozat tételével kapcsolatos feladatokat. Vagyonnyilatkozat tételére 11 
önkormányzati képviselő, 3 intézményvezető, valamint 12 köztisztviselő kötelezett. 
 
Köztisztviselők létszáma 2013. július 1-jén: 

 
Besorolási 

osztály 

 
Megnevezés 

(Vezetői kinevezés, illetve megbízás, 
valamint besorolási fokozat) 

Közszolgálati jogviszonyban állók 
száma (fő) 

Teljes 
munkaidő 

Nem teljes 
munkaidő 

Összesen 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
 

I. 
 

Besorolási 
osztály 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vezetők    
Más törvényben meghatározott vezető* 0 0 0 
Főjegyző 0 0 0 
Jegyző 1 0 1 
Aljegyző 1 0 1 
Főosztályvezető 0 0 0 
Főosztályvezető-helyettes 0 0 0 
Osztályvezető 2 0 2 
Vezető összesen  4 0 4 

Besorolási fokozat     
Önkormányzati főtanácsadó, tanácsadó 1 0 1 
Számvevő vezető-főtanácsos, 
számvevő főtanácsos,  számvevő 
tanácsos,  számvevő, számvevő 
gyakornok 

0 0 0 

Vizsgáló vezető-főtanácsos, vizsgáló 
főtanácsos, vizsgáló tanácsos, vizsgáló, 
vizsgáló gyakornok 

0 0 0 

Közbeszerzési biztosok 0 0 0 
Vezető-főtanácsos 6 0 6 
Főtanácsos 3 0 3 
Vezető-tanácsos 5 0 5 
Tanácsos 6 0 6 
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Tartósan távollevők száma: 
 
Tartósan távollevők száma:  

Teljes 
munkaidő 

Nem teljes 
munkaidő 

Összesen 

4 0 4 
Polgármesteri Hivatalban 2013. évben 4 fővel került sor közszolgálati jogviszony 
létesítésére. 
Megszűnt jogviszonyok száma 2013. évben 15 fő, ebből 

- közös megegyezéssel   6 fő, 
- határozott idő lejárta miatt  1 fő 
- áthelyezéssel    2 fő, 
- felmentéssel     1 fő, 
- felmentés nyugdíjazás miatt  4 fő, 
- elhalálozással   1 fő jogviszonya szűnt meg. 

2013. január 1. napján 52 fő (ebből 5 fő kistérségi osztály) alkalmazására volt 
lehetőség a hivatalban, 2014. január 1. napján már csak 44 főre (ebből 2 fő kistérségi 
osztály). 
A kormánytisztviselői/közszolgálati jogviszonyban állók összetétele életkor szerint 
2013. július 1-jén: 

 
 

Életkor 
 
 

 
Kormányzati szolgálati/ 

közszolgálati 
jogviszonyban állók 

száma 
 Összesen (f ő) 

 Nő Férfi  

-20 0 0 

21-25 1 0 

26-30 7 2 

31-35 4 2 

36-40 3 2 

 
 
 

Fogalmazó 0 0 0 
Gyakornok 0 0 0 
 

   

1. 2. 3. 4. 5. 
 Nem vezető köztisztvisel ő összesen:  21 0 21 

Vezetők és I. Besorolási osztá ly nem vezet ő  
köztisztvisel ői összesen: 25 0 25 

II. 
Besorolási  

osztály  

Főmunkatárs 7 0 7 
Főelőadó  5 0 5 
Előadó 2 0 2 
Gyakornok 0 0 0 

II. Besorolási osztály köztisztvisel ői összesen:  14 0 14 
Ügykezel ők Ügykezelő osztályvezető 0 0 0 

Ügykezelő 6 0 6 
Ügykezel ők összesen:  6 0 6 
I.-II. Besorolási osztályba tartozó köztisztvisel ő 
valamint az ügykezel ők összesen 45 0 45 

Prémiumévek programban résztvev ők száma:  0 0 0 
Különleges foglalkoztatási állományba helyezettek 
száma: 0 0 0 

Közszolgálati jogviszonyban állók mindösszesen: 45 0 45 
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41-45 3 1 

46-50 3 1 

51-55 5 3 

56-60 7 1 

61-65 0 0 

66-70 0 0 

71- 0 0 
Összesen: 33 12 

Mindösszesen: 45 

Képzések: 

A képzések többsége kötelező jellegű, mivel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
törvény az adminisztratív munkakörben dolgozók részére előírja az ügykezelő 
alapvizsga letételét. Ugyanilyen jellegű a közigazgatási alapvizsga, melyet a 
közszolgálati jogviszonyba lépő köztisztviselő felsőfokú végzettség esetén 1, 
középfokú végzettség esetén 2 éven belül köteles letenni, határidő elmulasztása 
esetén a köztisztviselő elveszíti állását. A közigazgatási szakvizsgát, a felsőfokú 
végzettségű köztisztviselőnek kell letennie. Ennek elmulasztása esetén a 
köztisztviselő nem halad tovább az előmenetelben. 

2013. évben közigazgatási szakvizsgát 2 fő tett. 

Kötelező továbbképzés a könyvviteli szolgáltatást végzők éves képzése, amelyen a 
pénzügyi szakképesítéssel pénzügyi, revizori feladatokat ellátó köztisztviselők 
vesznek részt. 
Fentieken túl, jogszabályváltozás miatt minden köztisztviselőnek – szakvizsgázók 
kivételével - részt kellet vennie egy általuk kiválasztott kötelező képzésen is. A 
képzés e-learning formában zajlott.  
 
Művelődés 
A művelődési intézmény fenntartói irányításából adódó feladatok (létesítés, 
átszervezés, működés ellenőrzése, intézményvezetők megbízásával kapcsolatos 
eljárások lebonyolítása) ellátása szintén a Titkárság feladata, az önkormányzat 
közművelődéssel kapcsolatos feladatai mellett. Továbbá közreműködik a 
városmarketinggel, turisztikával és idegenforgalommal kapcsolatos feladatok 
ellátásában. 
 
Oktatás 
Titkárság oktatási feladata az önkormányzat köznevelési intézményeinek fenntartói 
irányítása, ellenőrzése. Előkészíti az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi 
döntéseket. Közreműködik az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 
intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázati eljárások lebonyolításában. 
Együttműködik a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó szervezettel, a köznevelési 
intézmények számára nyújtott szakmai szolgáltatást figyelemi kíséri a szolgáltatások 
szervezése érdekében. Részt vesz az önkormányzat által fenntartott és működtetett 
köznevelési intézmények gazdálkodásával kapcsolatos döntések előkészítésében. A 
köznevelési tevékenységgel összefüggően koordinálja, irányítja, ellenőrzi az 
önkormányzati fenntartású intézmények szakmai feladatellátását. Figyelemmel kíséri 
az önkormányzat által meghatározott oktatáspolitikai, művelődési ifjúsági és 
sportpolitikai célkitűzések érvényesülését. Feladatellátása során folyamatosan 
figyelemmel kíséri és alkalmazza a hatályos jogszabályokat, minőségbiztosítási 
eljárásokat, betartja az adatvédelmi és titoktartási szabályokat, egyéb utasításokat, 
rendelkezéseket. 
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A Mátyás Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői pályázati eljárás esetében a 
Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett. Képviselő-testület a törvényességi 
észrevételt nem fogadta el, a Kormányhivatal által törvénysértőnek tartott 
határozatait hatályban tartotta. Miskolci Törvényszék a Kormányhivatal által 
törvénysértőnek tartott határozatokat hatályon kívül helyezte. Képviselő-testület 
felülvizsgálati kérelemmel fordult a Kúriához.  
A Kúria 2012. április 27. napján kelt végzésében a jogerős ítélet végrehajtását a 
felülvizsgálati eljárás befejeződéséig felfüggesztette. A Kúria az elsőfokú ítéletet 
megsemmisítette, és a Kormányhivatal keresetét elutasította. 
 
Ifjúsági, sport és társadalmi feladatok 
Ezen feladatok körében kapcsolatot tart a szervezeti egység az önkormányzati és 
nem önkormányzati fenntartású ifjúsági és sport szervezetekkel. Közreműködik a 
város nevelési-, oktatási intézményeinek testneveléssel, sporttal kapcsolatos 
fenntartói irányításában, ellenőrzésében, előkészíti az ezzel összefüggő 
önkormányzati döntéseket. Előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati 
döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában. Kapcsolatot tart a civil és 
társadalmi szervezetekkel. 

Esélyegyenlőségi terv 

A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós 
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha 
rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. A helyi esélyegyenlőségi 
programot csak olyan személy készítheti el, aki a központilag szervezett a képzésen 
részt vett. A Jegyzői Titkárságon dolgozó 1 fő köztisztviselő vett részt a 
térítésmentes képzésen. 2013. év során Edelény, Abod és Szakácsi települések 
helyi esélyegyenlőségi programja elkészült. 

Közfoglalkoztatás 
A közfoglalkoztatás korábbi rendszerét 2011. január 1-jétől a Nemzeti 
Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel ennek kapcsán az ügyfeleket érintő 
jogszabályi változások történtek. A Jegyzői Titkárság szervezi, koordinálja, valamint 
ellenőrzi a rövid-, illetve hosszú idejű közfoglalkoztatást, valamint a 2013. évben a 
BM által indított kistérségi startmunka program közül a mezőgazdasági 
növénytermesztés programot. Szervezi a közfoglalkoztatásban alkalmazásra kerülő 
munkavállalók toborzását, kiválasztását. 
A közfoglalkoztatásra kerülő munkavállalók alkalmazásához szükséges adatok, 
iratok összegyűjtése, ellenőrzése, közvetítésük lebonyolítása a Munkaügyi 
Központtal. Az alkalmazáshoz szükséges munkaszerződés előkészítése, 
elkészítése, aláíratása, a Magyar Államkincstárba való továbbításuk. A 
munkavállalók részére történő átadás megszervezése. 

Az alkalmazás során és a jogviszony megszűnését követően jelentkező munkaügyi 
feladatok elvégzése: munkaviszony módosítás, munkaviszony megszüntetés, 
számfejtő helyre történő elküldésük, majd az alkalmazás lejárta után a 
munkaviszonyhoz szükséges iratok elküldése a munkavállalókhoz. Az alkalmazásuk 
során felmerülő munkabértartozásokról határozatok készítése, aláíratása, 
munkavállalók részére történő postázásuk. A munkavégzéshez szükséges orvosi 
alkalmassági vizsgálat előkészítése, megszervezése és az üzemorvossal szükség 
szerinti kapcsolattartás. A munka, tűz és balesetvédelmi oktatás előkészítése, 
megszervezése. 
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Annak érdekében, hogy önkormányzatunk a megújuló támogatási formákról, 
valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásáról naprakész információval 
rendelkezzen, folyamatos szakmai egyeztetés folyik a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltségével. Továbbá 
kapcsolatot tartunk a közfoglalkoztatás keretében a munkavállalókat alkalmazó 
intézményekkel. 

 
2013. évi közfoglalkoztatás 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

A rövid idejű közfoglalkoztatási programban 2012. december  18-án benyújtott 
kérelem alapján 2 fő álláskereső kéthavi foglalkoztatására 244 480 forint támogatást 
sikerült elnyerni a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatási kiadásai” 
előirányzat terhére. 

S
or

sz
ám

 

Munkakör 

A támogatás 
alapja 
(bérköltség, 
Ft/fő/hó) 

A támogatás 
mértéke 
(%) 

Támogatott 
létszám 
(fő) 

A támogatás 
időtartama 
(-tól –ig) 

A támogatás 
összege 
(Ft) 

1. Segédmunkás 53 850 100 2 
2013.01.01- 
2013.02.28 

244 480 

 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

A 2013.év február hó 15 napján benyújtott kérelem alapján 17 fő álláskereső 
közfoglalkoztatása valósult meg. A támogatás összege a közfoglalkoztatási bér és 
azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 3 961 312 Ft volt. A program keretében 
foglalkoztatásra kerülő munkavállalók, Edelény Város Önkormányzatának munkáját 
segítették az alábbi feladatkörök szerint: 

S
or

sz
ám

 

Munkakör 

A támogatás 
alapja 
(bérköltség, 
Ft/fő/hó) 

A támogatás 
mértéke 
(%) 

Támogatott 
létszám 
(fő) 

A támogatás 
időtartama 
(-tól –ig) 

A támogatás 
összege 
(Ft) 

1. Segédmunkás 64 269 85 5 2013.03.01-
2013.06.30 

1 092 560 

2. Általános irodai adminisztrátor 82 401 85 3 
2013.03.01-
2013.06.30 

840 492 

3. Általános karbantartó 64 269 85 1 
2013.03.01-
2013.06.30 

218 512 

4 
 

Intézményi takarító 
 

64 269 85 3 
2013.03.01-
2013.06.30 

655 536 

5      Portás, telepőr 64 269 85 2 
2013.04.01-
2013.07.31 

437 024 

6     Általános irodai adminisztrátor 82 401 85 1 
2013.04.01-
2013.07.31 

280 164 

7     Segédmunkás 64 269 85 1 
2013.04.01-
2013.07.31 

218 512 

8       Intézményi takarító 64 269 85 1 
2013.04.01-
2013.07.31 

218 512 

Mindösszesen:   17  3 961 342 
 
2013- 2014 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás keretében 2013 november 21.-én benyújtott kérelem alapján a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás Kiadásai” előirányzat terhére 20 fő 
közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatására került sor. A 
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program megvalósítására 1 713 860 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 
Edelény Város Önkormányzata.  
 
 

S
or

sz
ám

 

Munkakör 

A támogatás 
alapja 
(bérköltség, 
Ft/fő/hó) 

A támogatás 
mértéke 
(%) 

Támogatott 
létszám 
(fő) 

A támogatás 
időtartama 
(-tól –ig) 

A támogatás 
összege 
(Ft) 

1. Segédmunkás 75 500 100 20 
2013.12.01-
2013.12.31 

1 713 860 

Mindösszesen:   20  1 713 860 
 
 
2013- 2014 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás keretében 2013 november 25.-én benyújtott kérelem alapján 16 fő 
regisztrált álláskereső, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult illetve 
rehabilitációs ellátásban részesülő személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
történő foglalkoztatására kerül sor. A program megvalósítására 1 371 089 Ft vissza 
nem térítendő támogatásban részesült Edelény Város önkormányzata. A program 
résztvevői az Önkormányzat különböző osztályain dolgoznak, munkájukkal segítve 
az Önkormányzat munkáját. 
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Munkakör 

A támogatás 
alapja 
(bérköltség, 
Ft/fő/hó) 

A támogatás 
mértéke 
(%) 

Támogatott 
létszám 
(fő) 

A támogatás 
időtartama 
(-tól –ig) 

A támogatás 
összege 
(Ft) 

1. Segédmunkás 75 500 100 16 
2013.12.01-
2013.12.31 

1 371 088 

Mindösszesen:   16  1 371 088 
 
 
 
2013- 2014 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás keretében 2013 október 26.-án benyújtott kérelem alapján 95 fő 
regisztrált álláskereső, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult illetve 
rehabilitációs ellátásban részesülő személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében 
történő foglalkoztatására kerül sor. A program megvalósításához 49 207 342 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült Edelény Város önkormányzata. Az 
összköltség megoszlása az alábbiak szerint alakul 48 845 010 Ft bér és azt terhelő 
szociális hozzájárulási adó és 362 332 Ft dologi költség. A program megvalósítása 
2013 év végén kezdődött és átnyúlik a 2014 évre. A projekt résztvevői a Munkaügyi 
Központ Edelényi Kirendeltsége által koordinált képzésekben vesznek részt 
különböző képzési területeken csoportbontásban. A képzések jellemzően 2013 év 
decemberében kezdődtek ezt megelőzően egy hónapig munkavégzési 
kötelezettségének tett eleget  a bevont álláskereső. 
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Munkakör 

A támogatás 
alapja 
(bérköltség, 
Ft/fő/hó) 

A támogatás 
mértéke 
(%) 

Támogatott 
létszám 
(fő) 

A támogatás 
időtartama 
(-tól –ig) 

A támogatás 
összege 
(Ft) 

1. Segédmunkás 75 500 100 95 2013.11.01- 48 845 010 
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2014.04.30 
Mindösszesen:   95  48 845 010 

Kistérségi startmunka program  

A Belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2012. évben 
valamennyi hátrányos helyzetű kistérségben – köztük az Edelényi kistérségben is – 
elindította a Startmunka programot. A program támogatása (bér + járulék + dologi 
kiadás) 100%-os. 

A program keretében Edelény Város Önkormányzata egy projekttípus támogatására 
adott be pályázatot 2013. évi megvalósításban, amely a Mezőgazdasági termelő 
program elnevezést viseli. 

A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII. 31.) Korm. 
rendelet alapján Edelény Város Önkormányzata által megvalósítandó kistérségi 
startmunka mintaprogram céljából (a BM/1522-16/2012. számú döntésének 
megfelelően) 20 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő 
foglalkoztatásához és a benyújtott projektek megvalósításához 22 455 666 Ft 
összegű vissza nem térítendő céltámogatásban részesült. 

 Ennek az összegnek a megoszlása beruházási és dologi költségre 5 092 560 
forintot, míg bérköltségre a Szociális Hozzájárulási Adóval összesen 17 363 106 
forint. A program keretében  mezőgazdasági termelő tevékenység folyt ennek  során 
a Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában álló  0300/11 hrsz földterületen 5 
hektár nagyságú termőföld megművelésével. A program  kapcsán burgonya, bab 
illetve hagyma termesztésére került sor. A program eredményeként megtermelt 
termények az önkormányzat tulajdonában álló iskolakonyha illetve a szociális 
szolgáltató központ konyhájára került kiszállításra. A termelés megkönnyítésére 
burgonya vetőgép megvásárlása történt. 
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Munkakör 

A támogatás 
alapja 
(bérköltség, 
Ft/fő/hó) 

A támogatás 
mértéke 
(%) 

Támogatott 
létszám 
(fő) 

A támogatás 
időtartama 
(-tól –ig) 

A támogatás 
összege 
(Ft) 

1. Segédmunkás 85 693 100 12 
2013.03.01-
2013.11.30 

9 254 844 

2. Adminisztrátor 109 868 100 1 
2013.03.01- 
2013.11.30 

988 812 

3. Kertész 109 868 100 5 
2013.03.01- 
2013.11.30 

4 944 360 

4. Egység.szolg.vezető 120 854 100 2 
2013.03.01- 
2013.11.30 

2 175 390 

Mindösszesen:   20  17 363 406 
 

Az Önkormányzat mellett a START közmunka program keretében a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 120 fővel több fajta programot bonyolított, úgymint 
belterületi utak és csapadékvíz elvezetők karbantartása, járdaépítések és csatorna 
karbantartások. 

Polgári védelem 
A polgári védelemmel, valamint a honvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 
szintén a Jegyző Titkárság feladata. 2012. évtől közbiztonsági referensi feladatokat 
ellátó személy került kijelölésre a Hivatal dolgozói közül. A katasztrófavédelem 
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szervezetrendszerének átalakításával a Helyi Választási Bizottság elnöke az 
Edelényi Járási Hivatal vezetője lett. A polgármester katasztrófavédelmi, és polgári 
védelmi feladatai megmaradtak. 
Folyamatos, jó együttműködést sikerült kialakítani a Katasztrófavédelmi 
kirendeltséggel ennek köszönhetően több alkalommal is bebizonyosodott akár 
gyakorlatok, akár szakmai egyeztetések során, hogy munkánk jól szervezett, 
összehangolt és szakszerű. 

Az elmúlt évben megkezdtük a polgári védelmi szolgálatba beosztott személyek 
adatainak felülvizsgálatát, adategyeztetését, és 2013. évben új megalakítási terv, és 
veszély-elhárítási terv készült Abod, Edelény és Szakácsi településekre is. 

Informatikai feladatok 
A Hivatal munkavégzésének tárgyi feltételei biztosítottak. 
A Hivatal informatikai ellátottsága megfelelő, minden munkatárs rendelkezik a 
munkája elvégzéséhez szükséges IT eszközökkel (számítógép, nyomtató, 
fénymásoló, irodai- és speciális programok, stb.). Az internet minden ügyintéző 
részére elérhető. A Hivatalban a mindennapi munkavégzés az adott területre 
kifejlesztett számítógépes programok segítségével történik.  
A hardver oldaláról tekintve a gépek állapota megfelelő, de az utóbbi időben a 
felújítás volt jellemzőbb, ami az elavult vagy meghibásodott alkatrészek cseréjét 
jelentette. A szoftver oldaláról vizsgálva a néhány újabb operációs rendszert 
használó géptől eltekintve, ami a gépek kb. 5%-a, a Hivatal mára már elavultnak 
számító, 2002-ben fejlesztett operációs rendszert és 2003-as irodai csomagot 
használ jellemzően. (Az operációs rendszer fejlesztője által nyújtott támogatás az 
előzetes bejelentés alapján 2014 áprilisában megszűnik, aminek a használata ezt 
követően nehézségeket okozhat a hivatal működésében). 

A Hivatal jelenlegi szoftver és hardver állományát, illetve a pénzügyi lehetőségeket 
figyelembe véve az eszközök folyamatos cseréje lenne az indokolt. A speciális 
feladatokra használt szoftverek egy része központilag fejlesztett és ingyenes 
program, amelyek jellemzően a Hivatal és a közigazgatási szervek közti 
adatkapcsolatot valósítanak meg, és üzemeletetése nem a Hivatal feladata. A 
szoftverek másik része, melyek az önkormányzati vagy hatósági feladatok 
ellátásához nyújtanak támogatást, és a Hivatal üzemelteti azokat. Ily módon üzemel 
például a segélyezést segítő rendszer és a gazdálkodási rendszer. 

A hivatal épületének felújítása során új, egységes CAT6 FTP strukturált kábelezésű 
hálózat kerül kialakításra a telefon, a nagy sávszélességű internet és egyéb 
informatikai szolgáltatások jelátvitelének megvalósítására. Lecserélésre kerülnek a 
belső LAN hálózat aktív elemei is. 

Gondnoksági feladatok 
A Hivatalban a gondnoki feladatokat létszámcsökkentésből kifolyólag 1 fő osztott 
munkakörben látja el. Ő gondoskodik a hivatal működtetéséről (fűtés, világítás, 
szemétszállítás, takarítás, javítás, karbantartás.) Feladata hivatali dolgozók 
eszközzel, bútorral való ellátása, a szükséges nyomtatványok folyóiratok 
beszerzése, a takarítók munkájának ellenőrzése, a munkájukhoz szükséges 
tisztítószer folyamatos ellátása, a hivatali gépjárművek koordinálása, (menetlevelek- 
azok őrzése - elszámolások). Tulajdonvédelemmel kapcsolatos rendelkezés 
megtartásának ellenőrzése, esetleges elemi károk vizsgálatának segítése, majd 
pótlása, javítása. Az önkormányzatnak a Magyar Telekom Nyrt- ével kötött " 
Együttműködési megállapodás "- ában felmerülő problémák, kérések ügyintézése 
/560 fő/. 
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Egyéb feladatok 
A korábbiakban már leírtak szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal három 
településre kiterjedően végzi a hivatali feladatokat: Edelény, Abod és Szakács 
települések. 

Abod községben a Hivatalnak állandó kirendeltsége működik, amely azt jelenti, hogy 
1 fő köztisztviselő 8 órában látja el a község feladatait. Szakácsi településen csak 
ideiglenes kirendeltség működtetése van tervezve, melynek infrastrukturális feltételei 
(pl. megfelelő ingatlan) talán már ebben az évben megteremtődhet. 

Alapvetően a Közös Hivatal felállításával a munka is megsokszorozódott. A kezdeti 
nehézségek után jelenleg a költségvetések forráshiányos állapota az, ami talán a 
legnagyobb kihívást jelenti az önkormányzatok, és természetesen a Hivatal számára 
is. 

A már felsorolt feladatok mellett a Jegyzői Titkárság feladata az intézmények alapító 
okiratának jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítása. Végezi az intézményi 
dokumentumok (SZMSZ, házirend, pedagógiai programok) előzetes szakmai 
véleményezését és előkészítését fenntartói jóváhagyásra, illetve elfogadásra. 

A Titkárság dolgozói folyamatosan közreműködnek a polgármesterhez érkező 
ügyfelek fogadásában, tájékoztatásában, ügyeik intézésében. Közreműködnek 
továbbá a polgármester valamint az alpolgármesterek fogadónapjainak 
szervezésében. Részt vesznek a lakossági fórumok, egyeztetések, beszámolók, 
megbeszélések szervezésében, koordinálásában. 

Közreműködnek az önkormányzat által rendezett tömegsport rendezvények 
szervezésében valamint az ifjúsági és sport témájú pályázatok figyelemmel 
kísérésében. Intézik a munkavédelemmel és vagyonvédelemmel kapcsolatos 
önkormányzati feladatokat. Szervezik továbbá hivatalunkba érkező egyetemi, 
főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát. 

A Titkársági szervezethez tartozó munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak 
látják el a hivatali levelek helyi kézbesítését (1 fő munkaszerződéssel, és 2 fő 
közfoglalkoztatott), továbbá a Hivatal takarítási feladatit, és a gépkocsivezetést. 
 
JEGYZŐ TITKÁRSÁGON BELÜL M ŰKÖDŐ VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT MUNKÁJA  
 
Városfejlesztési munkák: 
A város életében talán 50-80 éve nem látott mennyiségű beruházás van 
folyamatban, amely a Hivatal munkatársaira is jelentős többletterhet ró. A 2013-as 
évben több projekt megvalósulása is zajlott, valamint az áthúzódó projektek 
megvalósítása jelenleg is zajlik. 

Egyértelműen rögzíthető – mint ahogyan az a képviselő-testület előtt is ismert - , 
hogy a beruházások rendegetek problémával járnak, melyek sokszor csak jelentős 
áldozatok árán lehet megoldást találni.  

 

Amit a város lakossága lát, már csak a végeredménye annak a sok éven át zajló 
előkészítés folyamatnak, amelyek nélkül nem valósulhatnának meg a jelenleg is 
folyamatban lévő beruházások. Nem újulhatnának meg a középületek, és javulna a 
lakosság komfortérzete. 

A legfontosabb lezárt és futó pályázatok az alábbiak: 

1. ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023 azonosító számú „Az edelényi Tájház bővítése a 
Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont 
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kialakításával” című projekt sikeres pénzügyi és fizikai zárása megtörtént 2013 
októberében. A fenntartási jelentések küldése és az vállalt indikátorok 
betartása lesz Önkormányzatunk feladata a projekt kapcsán. A projekt 
menedzseri feladatokat Önkormányzatunk látta el a projekt teljed ideje alatt. 
Műszaki vonatkozásban elláttuk a beruházás megrendelői oldalról történő 
koordinációját, folyamatosan ellenőriztük a kivitelezést, a használatbavételi 
engedélyt beszereztük, és a Kivitelező bevonásával az utó-felülvizsgálati 
eljárást lefolytattuk a projektzáró rendezvénye előtt. A beruházás lezárását 
követően talán a legnagyobb eredmény, hogy beindult az élet a Tájházban. 

 
2. ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0096 azonosító számú „AVE Edelény” elnevezésű 

pályázat szakmailag megfelelt a minimumkövetelményeknek, de forráshiány 
miatt tartaléklistára került. A tartaléklistát 2013. október 31-én megszüntették, 
így veszélybe került a projekt esetleges nyertessé nyilvánítása. 
Önkormányzatunk kifogással élt a döntés ellen az NFÜ Jogi Főosztálya felé 
2013. november 14-én. Választ még nem kaptunk. 

 
3. ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény belvárosának 

értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem) című projekt megvalósítása 
folyamatban van. Az István király út tekintetében a beruházást a Borsod Bau 
2000 Kft végzi, míg a Deák Ferenc út, közterületek, járdák felújítását a 
FEDRID Kft. bonyolítja. A közbeszerzési eljárást követően a kivitelezési 
szerződés megkötésére 2013.június 1-jén került sor. A munkálatokkal az 
ütemterv szerint 2013. december 16-án készülnek el. A Városi Könyvtár 
tekintetében 2013. november 18-án kötöttünk vállalkozási szerződést az FK-
RASZTER Kft-vel. A befejezési határidő a szerződés alapján 2013. május 19. 
A Polgármesteri Hivatal épületének felújítására irányuló első közbeszerzési 
eljárás eredménytelen volt, a rendelkezésre álló forrás nem volt elegendő a 
beérkezett legalacsonyabb ajánlat finanszírozásra, ezért az eljárást meg 
kellett ismételni. Az új ajánlattételi határidő 2013. december 05 volt. A 
kétfordulós pályázat megvalósulási idejének elhúzódása és az árak 
növekedésének köszönhetően az elnyert támogatási összeg nem volt 
elegendő a projekt tevékenységeinek megvalósítására, ezért Támogatási 
Szerződés módosítása során többlettámogatást igényeltünk, továbbá a 
projektzárást 2014.június 18-ára módosítottuk. Közreműködünk a 
közbeszerzési eljárásban, az építési engedélyek meghosszabbítására 
vonatkozó építéshatósági engedélyt beszereztük – a Polgármesteri Hivatal 
fejlesztése tárgyában a lift engedély meghosszabbítása megtörtént. A projekt 
pénzügyi keretéhez igazodva a Könyvtár esetében a műszaki tartalom 
módosítására vonatkozó építéshatósági hatósági bizonyítványt beszereztük.  
 
A Hivatalra vonatkozó módosított engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére 
intézkedtünk, bár ez jelenleg már aktualitását vesztette, de jelentős idő és 
munkaráfordítást igényelt. A Könyvtár kivitelezési munkái során ellátjuk a 
beruházás lebonyolítói feladatokat, illetve a TSZ módosítás és műszaki 
tartalomváltozásokhoz kapcsolódó műszaki vonatkozású feladatokat mind az 
Önkormányzat, mind a konzorciumi partnerek esetében. Az épületek 
kivitelezése jelenleg is folyamatban van. 

  
4. ÉMOP-3.1.2/D_2-2010-0003 azonosító számú „Edelény belvárosi 

gyűjtőútjának korszerűsítése, szélesítése, felújítása az esélyegyenlőség 
jegyében című projekt fizikai zárása megtörtént. Az Önkormányzat benyújtotta 
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az utolsó, záró kifizetési kérelmet, és kiegyenlítése megtörtént. A fenntartási 
időszak 5 év. 

5. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 azonosító számú „Edelény város árvízi 
rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó Támogatási Szerződést 2013. 
április 29-én írta alá Önkormányzatunk. Az utak fejlesztéséhez kapcsolódó 
építési engedélyek jogerősek, vízjogi létesítési engedélyezési eljárás 
folyamatban van. A kiviteli tervek elkészülte és az engedélyek jogerőssé 
válása után kerülhet sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására. A 
projektmenedzseri feladatokat Önkormányzatunk végzi el. A tervezett 
projektzárás: 2014. június 30. Jelenleg a közbeszerzési felhívás előkészítése 
zajlik. 

6. ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú „Edelényi egészségügyi 
intézmény komplex fejlesztése” című projekthez kapcsolódó Támogatási 
Szerződést 2013. október 24-én írta alá Önkormányzatunk. A kiviteli tervek 
elkészítése folyamatban van. A közbeszerzés, a pályázatban vállalt 
tevékenységekhez kapcsolódó ajánlatkérések és szerződéskötések jövő év 
első felében kerülnek megvalósításra, majd a kivitelezési munkálatok 
ütemekre bontva valósulnak meg, a rendelő zavartalan működésének 
biztosítása mellett. A projektmenedzseri feladatokat Önkormányzatunk végzi 
el. A tervezett projektzárás: 2014. december 30. A fejlesztés engedélyezési és 
kiviteli terve a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt – Az árvízkárt 
szenvedett közintézmények építészeti arculattervezése és energetikai 
racionalizálása – tárgyú pályázat keretében készült. Ezt kellett az adott 
pályázathoz igazítatni műszaki szempontból. A tervező cég az elkészült 
engedélyezési és kiviteli terveket a BM felé leszállította, kiviteli terveket 
leszállítását és a felhasználás engedélyezését megkértük. A pályázat 
elkészítésének műszaki vonatkozású feladatait elláttuk. 

7. ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú „Edelényi Családsegítő 
Szolgálat épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása 
érdekében” elnevezésű projekt Támogatási Szerződésének megkötésére 
2013. október 03. napján került sor. A kiviteli terveket és a tételes 
költségvetést Viszoki Csaba tervező készíti. Tervek jóváhagyása után kerülhet 
sor a közbeszerzési eljárás lefolytatására, majd a kivitelezés megkezdésére. 
Az épület felújítási munkálatai a városban zajló egyéb beruházásokra való 
tekintettel a jövő év kora nyári időszakában kezdődnek meg. A projekt- 
menedzseri feladatokat Önkormányzatunk végzi.  

 

A tervezett projektzárás: 2014. december 15. Az engedélyezési tervek alapján 
az építési engedélyt beszereztük, a tervezővel a tervezési programot 
egyeztettük, jelenleg történik a leszállított kiviteli tervek felülvizsgálata, és 
változás bejelentő Közreműködő szervezet felé történő benyújtása. 

8. ÉMOP-4.2.1/B-12-2013-0010 azonosító számú „Gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése, bölcsődefejlesztés Edelényben” című pályázat 
szakmailag megfelelt a minimumkövetelményeknek, de forráshiány miatt 
jelenleg tartaléklistára került. Az Operatív Programok közötti esetleges 
forrásátcsoportosítás esetén kerülhet sor a pályázat megvalósítására. A 
pályázat műszaki tartalma szerinti tervek elkészítésében közreműködtünk, a 
tervező részére meghatároztuk a fejlesztési programot, az építéshatósági 
engedélyezési eljárást lefolytattuk.  
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9. ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017 azonosító számú „Az edelényi Nefelejcs Óvoda 
fejlesztése” című sikeresen lezárt projekt fenntartási jelentéseit küldjük a 
Közreműködő Szervezet felé. Folyamatban van a Kedvezményezett váltás a 
görög katolikus egyháznak történő átadás miatt. Az Óvoda esetében is 
elvégeztük a beruházói oldalról a koordinációs tevékenységet, a 
használatbavételt, és néhány utó felülvizsgálati eljárásban szükségessé váló 
javítási munkák elvégzésére intézkedtünk. 

 
10. ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0003 azonosító számú „Az edelényi Mátyás Óvoda 

fejlesztése” című projekt megvalósítása folyamatban van. 2013. szeptember 
27. napján került sor szerződéskötésre a közbeszerzési eljárásban nyertes 
kivitelezővel, a további tevékenységekre vonatkozóan is megtörtént a 
szerződéskötés. A munkaterület átadását követően megkezdődtek a 
kivitelezési munkálatok, a befejezési határidő a szerződés alapján 2014. 
június 24.  A projektmenedzselési és nyilvánosság biztosítási feladatokat az 
Önkormányzat végzi. A fejlesztés tervdokumentációja szintén a 6. pontban 
vázolt pályázat keretében készült el. Ebben az esetben is szükséges volt a 
műszaki tartalom kismértékű módosítása a pályázati keretek miatt. A 
tervezővel több ízben történt egyeztetést követően kialakítottuk a végleges 
kiviteli műszaki tartalmat, rendeztük az építéshatósági vonzatú 
engedélyeztetési procedúrát. Jelenleg már folyik a kivitelezés, a beruházói 
koordinációs tevékenységet itt is ellátjuk. A kivitelezés munkaterület átadása 
előtt jelentős feladat volt az óvodai csoportok elhelyezésének megoldása. 
Ennek érdekében az István király út 58. szám alatti Családsegítő Szolgálatot 
átköltöztettük a Borsodi út 2. szám alatti volt Raiffeisen iroda együttesbe, ide 
pedig biztosítottuk a két óvodai csoport működésének feltételeit. Mindkét 
esetben átalakítási munkák végzésére volt szükség, melyeket előkészítettünk, 
leszerződtünk és kiviteleztettünk. 
 

11. ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0012 azonosító számú „Az edelényi Izsó Miklós 
Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és bővítése” elnevezésű 
lezárt projekt fenntartási jelentéseit küldjük a Közreműködő Szervezet felé. 

 
12. KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115 azonosító számú „Kerékpározás népszerűsítése 

az edelényi Városi Oktatási Központban” című lezárt projekt éves fenntartási 
jelentéseit küldjük a Közreműködő Szervezet felé. 

 
13. KEOP-7.1.0/11-2013-0031 azonosító számú „Edelény város szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című projekt Támogató 
Okiratának kiállítására 2013. július 31. napján került sor. A projekt 
tevékenységeinek megvalósítására a szennyvíz telepet üzemeltető ÉRV Zrt-
vel együttműködve, a szervezet szakembereit bevonva kerül sor. A 
közbeszerzési eljárás lezárását követően az engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítésére, illetve a készülő megvalósíthatósági tanulmány műszaki 
részeinek elkészítésére Safarcsik Tibor tervezővel kötött önkormányzatunk 
szerződést. Jelen pályázatban a projekt megvalósításához szükséges 
előkészítési feladatok (tervezés, tanulmánykészítés, közbeszerzési eljárás 
lefolytatása) ellátására kerül sor, majd a 2014-2020-as pályázati ciklusban a 
megvalósításra kerül sor. A tervezett projektzárás: 2014. január 31. A tervek 
elkészültek, a vízjogi létesítési engedély kiadása folyamatban van. 
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14. TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0607 azonosító számú „A Nefelejcs Óvoda 
szolgáltatási színvonalának növelése a hatékony óvodai nevelés érdekében” 
című projekt tartaléklistára került.  

 
15. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004 azonosító számú az „Intelligens Iskolák 

kialakítása Edelény város fenntartásában, IKT fejlesztés a kompetenciaalapú 
oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő 
egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra javítása révén” című 
projekt sikeresen zárult 2011 év közepén. A Közreműködő Szervezetek felé 
sikeresen elszámoltunk. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka zajlik. 

 
16. TIOP-3.4.2-11/1 „Idősek Otthona korszerűsítése Edelényben” című projektre 

pályázatot a Szociális Szolgáltató Központ nyújtotta be, ehhez műszaki és 
szakmai segítséget biztosított a Hivatal. A pályázat szakmailag megfelelt a 
minimumkövetelményeknek, de forráshiány miatt jelenleg tartaléklistás. A 
pályázat előkészítés műszaki vonatkozású feladatait elláttuk. 
 

17. MLSZ pályaépítési program keretében immáron háromszor pályázott 
sikeresen Önkormányzatunk. Az első pályázat keretén belül megvalósult 1 db 
nagyméretű műfüves pálya 105*68 (111*72 m) kialakítása. Az együttműködési 
megállapodás aláírását követően megkezdődött kivitelezési munkálatok során 
elkészült a labdarúgó pálya a szabványoknak megfelelően labdafogó hálóval, 
palánkkal, világítással és 2 db kapuval, szögletzászlókkal berendezve, 
továbbá Viacolor járdával, kerítéssel, illetve egy 300 fős mobil lelátó 
elhelyezésével. A nagyméretű pálya kialakításával egy időben elhelyezésre 
került a villamos energia ellátáshoz csatlakozó földkábel és fogyasztásmérő 
hely. A következő ütemben 1 db kisméretű műfüves pálya 20x40 (22x42 m) és 
1 db műfüves félpálya 40x60 (44x64 m) kerül megépítésre, ezek kivitelezésére 
2014. tavaszán kerül sor. Folyamatban van egy harmadik üteme is a 
gimnázium mögötti sporttelep fejlesztésének. Ennek keretében újabb 
pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, amely során nagyméretű 68x105 
(72x111 m) élőfüves labdarúgó pálya kerül kialakításra kapcsolódó elemekkel. 
Ezen pályázatunk is sikeres volt, és az MLSZ tájékoztatása alapján 2015-ben 
épülhet meg a nagyméretű füves pálya. 

 

18. Értéktár pályázat: Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési 
Miniszter a Hungarikum Bizottság elnökeként a Magyarország 2013.évi 
központi költségvetésről szóló 2012.évi CCIV. törvényben, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló, 
368/2011.Kormányrendeletben, valamint az egyes miniszterek, valamint a 
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010.(VII.1.) Korm.rendelet 100/A.§-ában foglaltaknak megfelelően a 
nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, 
népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának 
támogatására. Célunk egy, a járás értékeit bemutató könyv elkészítése. A 
pályázat elbírálása folyamatban van. 

19.  Önkormányzatunk közreműködik a Borsodi Közszolgáltató Kft által az 
Uradalmi Pince rekonstrukciójára beadott pályázat műszaki és 
engedélyeztetési feladatainak ellátásában is. Ügyvezető igazgató Úr 
tájékoztatása alapján a kivitelezés folyamatban van. 
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2007-2013-as időszakban elnyert pályázatok kimutatása, önkormányzat és 
intézmények: 

  
Konstrukció Pályázat címe 

Teljes 
költségvetés 

(bruttó) 

Megítélt 
támogatás 

(bruttó) 

1.  
ÁROP 1.A.2/A 

Edelény Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 
szervezetfejlesztése 

14 668 000    14 668 000    

2.  

ÉMOP 2.1.1/B-09 

Az edelényi Tájház bővítése a 
"Borsodi Földvár" interaktív 
bemutatóhely és gasztropince 
látogatóközpont kialakításával  

72 086 507    61 273 531    

3.  
ÉMOP 3.1.2/A-09-2f 

Edelény belvárosának értéknövelő 
és funkcióerősítő fejlesztése (I. 
ütem) 

703 287 113    597 794 046    

4.  

ÉMOP 3.1.2/D_2 

Edelény belvárosi gyűjtőútjának 
korszerűsítése, felújítása, 
szélesítése az esélyegyenlőség 
jegyében 

149 327 461    141 861 088    

5.  ÉMOP 3.1.2/E-11 Edelény Város Árvíz 
Rekonstrukciója 136 724 545    129 888 318    

6.  
ÉMOP 4.1.1/A-12 Edelényi egészségügyi intézmény 

komplex fejlesztése 
55 312 816    55 312 816    

7.  

ÉMOP 4.2.1/A-11 

Edelényi Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat épületének 
rekonstrukciója egy korszerű 
székhely kialakítása érdekében 

94 493 333    89 768 666    

8.  ÉMOP 4.3.1/A-09 Az edelényi Nefelejcs Óvoda 
fejlesztése 106 264 304    100 951 089    

9.  ÉMOP 4.3.1/A-11 Az edelényi Mátyás Óvoda 
fejlesztése 126 315 789    120 000 000    

10.  
ÉMOP 4.3.1/2/2F-2f 

Az edelényi Izsó Miklós Gimnázium 
és Szakképző iskola korszerűsítése 
és bővítése 

241 639 771    229 557 782    

11.  
KEOP 6.2.0/A/09 

Kerékpározás népszerűsítése az 
edelényi Városi Oktatási 
Központban 

9 942 223    9 445 112    

12.  
KEOP 7.1.0/11 

Edelény város szennyvíztisztító 
telepének korszerűsítése és 
kapcsolódó fejlesztések 

21 800 000    18 530 000    

13.  TÁMOP 3.2.4.A-11/1 Interaktív könyvtárral a jövőért 38 582 101    38 582 101    

14.  TIOP-1.1.1/07 Informatikai fejlesztés 55 000 000    55 000 000    

15.  MLSZ 3.ütem Műfüves nagyméretű pálya 133 000 000    93 100 000    

16.  MLSZ 4.ütem Kisméretű műfüves pályák 100 000 000    70 000 000    

17.  MLSZ 6.ütem Nagyméretű élőfüves pálya 104 806 750    73 364 725    

Összesen 2 163 250 713 1 899 097 274 
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Városüzemeltetési feladatok 
Fentieken túl a Jegyzői Titkárság műszaki vonatkozású feladatait képezi az 
önkormányzati intézményekkel kapcsolatos üzemeltetési és eseti karbantartási 
feladatok megoldása. Ennek keretében a havi közüzemi fogyasztások mérőóra 
szerinti elszámolása érdekében leolvassuk a fogyasztásmérőket, a szolgáltatók 
felé ezeket időben közöljük. Közreműködünk az önkormányzati alapellátási 
feladatok teljesítése érdekében a képviselő testületi előterjesztések, rendelet 
alkotások előkészítésében, a bevont szolgáltatókkal történő szerződések 
megkötésében és azok szükségessé váló módosításában.  
Városfejlesztési vonatkozású fontos feladatunk a Településrendezési Terv 
módosítása. Ennek érdekében a Főépítésszel és a módosítással megbízott 
tervezővel napi kapcsolatban vagyunk. Elvégeztük a tervező által készített 
módosítás előzetes véleményezését, a környezeti értékelések tárgyában 
beszereztük a hatáskörrel rendelkező államigazgatási szervek véleményét. 
Elkészítettük a partnerségi egyeztetés határozat-tervezetét is. További fontos 
feladat a TRT módosítás civil szervezetek és a város polgáraival történő 
véleményeztetése, az államigazgatási szervek véleményének beszerzése, 
esetleges átdolgoztatás, és a TRT képviselő-testületi elfogadásának 
előkészítése. 

 
III. Beszámoló a Pénzügyi Osztály munkájáról  

 
A Pénzügyi Osztály látja el  

� Edelény Város Önkormányzata,  
� Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal,  
� Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,  
� Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat,  
� Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat,  
� Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 

Intézményfenntartó Társulás,  
� Szakácsi Község Önkormányzata, 
� Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, és 
� Abod Község Önkormányzata 

komplex gazdálkodási, valamint adóztatási feladatait.  

A feladatok jellemzően az alábbi főbb csoportokra oszthatók: 

1. költségvetési, pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, beszámoló-készítési, 
zárszámadási feladatok, 

2. adóztatási (beleértve az állami adóhatósággal történő adóztatási 
feladatokat is; IPA, kommunális adó, gépjárművek adóztatása, 
talajterhelési díj) feladatok, 

3. vagyongazdálkodási, vagyon nyilvántartási feladatok  

4. állami támogatások, támogatás értékű bevételek igénylése, azokkal való 
elszámolás lebonyolítása, pályázati pénzeszközök felhasználása 



 
 

 89 
 
 

5. önkormányzatok, illetve a cigány nemzetiségi önkormányzat által 
szervezett közfoglalkoztatások teljes körű pénzügyi lebonyolítása, 
elszámolások, támogatásigénylések, kifizetések teljesítése 

A jogszabályban meghatározott határidőig a képviselő-testület részére benyújtásra 
került az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója és a 2013. évi 
gazdálkodást megalapozó költségvetési rendelet-tervezete.  

A költségvetési rendelet a 2013. év során – figyelemmel kísérve a jogszabályi 
változásokat, állami pénzeszközök változásait, saját hatáskörben végrehajtott 
átcsoportosításokat – 3 alkalommal került módosításra. A költségvetési rendelet és a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztések a jogszabályban 
meghatározott tartalommal és szerkezetben készültek el. Az elfogadott költségvetési 
rendelet alapján határidőre elkészült a Magyar Államkincstár részére benyújtandó 
elemi költségvetés.  

Év közben a képviselő-testület részére az alábbi tájékoztató anyagok lettek 
összeállítva: 

• Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről,  
• Tájékoztató az önkormányzat 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról 
• Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója  
• A 2012. évi költségvetési gazdálkodás lezárásaként az osztály elkészítette a 

zárszámadási rendelet-tervezetet, mely tartalmazta az önkormányzat, a 
polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények 
előző éves gazdálkodását, pénzmaradvány megállapítását, valamint azok 
felhasználására vonatkozó javaslatokat is.  

 
Az osztály 2013. évi feladatai közé tartozott a 2014. évi költségvetési koncepció 
összeállítása a rendelkezésre álló információk, az intézmények által benyújtott 
igények, illetve a gazdasági program 2013. évre vonatkozó irányelvei 
figyelembevételével.  

A költségvetés végrehajtása, gazdálkodási feladatok: 

A testület döntéseinek előkészítésén túl az osztály 2013. évi feladatainak 
meghatározó részét a költségvetés végrehajtása jelentette, amely az alábbiakat 
foglalja magában:  

� a kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalások nyilvántartásba 
vétele,  

� a gazdasági események számviteli rögzítése,  
� kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése (utalványrendeletek elkészítése), 

banki és házi pénztári kifizetések,   
� önkormányzat adósságállományának és pénzügyi befektetéseinek 

nyilvántartása, szabad pénzeszközök átmeneti lekötése,  
� hitelfelvétel, hitelügyintézés, hitelek, kezességvállalások nyilvántartása, 

pénzintézet felé történő adatszolgáltatások teljesítése 
� Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő adóbevallások elkészítése (ÁFA, 

rehabilitációs hozzájárulás, cégautó adó),  
� rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások (megbízási díj, tiszteletdíj, 

költségtérítés, költségátalány, étkezési jegy, bérlet, iskolakezdési támogatás, 
SZÉP kártya, egészségügyi költségtérítés /szemüveg/, adóköteles 
természetbeni juttatás, jutalom, kitüntetés, díj stb.) számfejtése és annak 
pénzügyi teljesítése,  
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� a három települési önkormányzat, a közös hivatal, illetve négy nemzetiségi 
önkormányzat, valamint jogi személyiségű intézményfenntartó társulás 
költségvetésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők,  

� beérkező számlák analitikus nyilvántartása, adatszolgáltatás a főkönyvi 
könyvelés részére,  

� Magyar Államkincstár felé havi adatszolgáltatás teljesítése 
� az éves leltár kiértékelésével, illetve selejtezésével kapcsolatos feladatok,  
� az önkormányzat által nyújtott támogatások nyilvántartása és elszámoltatása  
� a számlázási feladatok, a bevételek beszedése, könyvelése 
� lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély és rendszeres szociális segély 

kiutalása, önkormányzatot megillető rész visszaigénylése a Magyar 
Államkincstártól.  

� Mérlegtételek egyeztetése, alátámasztó okiratok bekérése, értékvesztések 
elszámolása, analitikákkal történő alátámasztása, behajthatatlan követelések 
megállapítása, törlése 

� az önkormányzat és a Hivatal szabályzatainak elkészítése, szükség szerinti 
módosításai (Abod, Szakácsi községeknél, nemzetiségi önkormányzatoknál 
is)  
 

A jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek nyilvántartására az 
önkormányzatok és a Hivatal tekintetében is a kötelezettségvállalás, pénzügyi 
ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, és utalványozás rendjéről szóló 
szabályzatnak megfelelően kerül sor.  

A beszedett bevételek és teljesített kiadások módosított pénzforgalmi szemléletű 
kettős könyvviteli rendszerben kerülnek rögzítésre. A főkönyvi könyvelést – 
jogszabálynak megfelelően – analitikus nyilvántartásnak kell alátámasztania.  

A főkönyvi könyvelésben rögzített adatokból határidőre és a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően elkészültek a Képviselő-testület részére a költségvetés végrehajtásáról 
szóló éves, féléves, háromnegyed éves beszámolók, illetve a Magyar Államkincstár 
felé történő beszámolási kötelezettségünknek határidőben, maradéktalanul eleget 
tettünk.  
Az intézmények által a Magyar Államkincstár felé teljesítendő beszámolók, 
adatszolgáltatások Koordinálása, ellenőrzése és jóváhagyása. 

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek számának bővülésével az 
ezek megvalósításához kapcsolódó, a Pénzügyi Osztály feladatkörébe tartozó 
pénzügyi és számviteli feladatok is növekedtek (elkülönített könyvelés és 
nyilvántartás vezetése, számviteli eljárásrendek kidolgozása, az eredeti 
dokumentumok tárolása).  
Fokozott figyelmet igényel a testület által biztosított önerő figyelemmel követése. 
Ezekhez kapcsolódóan külön-külön pályázatonkénti elszámolások készülnek.  

A kötvény felhasználásáról, előirányzatonkénti, illetve pénzforgalmi nyilvántartást is 
vezettünk.  

A feladatmutatók szerint járó normatív állami hozzájárulások és támogatások 
igénylése a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságán, 
illetve az erre szolgáló www.ebr42.otm.gov.hu internetes portálon keresztül 
megtörtént, negyedévenként szükséges módosításokat (pótigénylés, illetve 
lemondás) határidőre beküldtük. 
A feladatmutatók alapján megállapított normatív hozzájárulásokról és támogatásokról 
történő lemondásra április, június, október hónapokban volt lehetőség, míg a 
támogatások pótigénylésére kizárólag 2013. június hónapban kerülhetett sor. Az 
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önkormányzat részére 2013. évben jóváhagyott, átutalt normatív állami 
hozzájárulással való elszámolási kötelezettségnek a 2013. évi beszámolási 
kötelezettség keretén belül kell eleget tenni. (Edelény Város Önkormányzata, 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal, Abod Község Önkormányzata, Szakácsi 
Község Önkormányzata, Intézményfenntartó Társulás, 4 nemzetiségi önkormányzat) 
2011. évi felülvizsgálatnak maradéktalanul eleget tettünk. 

Benyújtásra került továbbá Edelény Város Önkormányzata nevében a 
létszámleépítéshez kapcsolódó kiegészítő támogatási igény, szerkezetátalakítási 
tartalékhoz kapcsolódó igénylés, illetve Edelény és Szakácsi önkormányzat 
működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése is. 

Megfelelő dokumentumok alapján a Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Társulás 
kimenő számláinak elkészítése, vevő részére történő megküldése, könyvelése. 
Földbérleti díjak kiszámlázása, szemétszállítási díj számlázása beszedése, 
könyvelése, postázása (3400 db/hó) Fizetési felszólítások kiküldése. Kimenő 
számlák nyilvántartásának vezetése. 

Vevőnyilvántartás számítógépes rögzítése a TTG programban. 

Önkormányzati intézményeknél alkalmazott közfoglalkoztatottak után -  
együttműködési megállapodás alapján – önrész átutalása. 

Finanszírozási műveletek  

A képviselő-testület 189/2007. (X.8.)) számú határozata alapján az önkormányzat 
2007. évben svájci frankban (CHF) 800.000.000 forintnak megfelelő értékben 
zártkörű kötvényt bocsátott ki 20 éves futamidővel.  
A kötvénykibocsátással kapcsolatos műveletek elvégzését, valamint a kötvény 
kibocsátásból származó átmenetileg szabad bevétel pénzügyi befektetését a 
Pénzügyi Osztály végzi.  Külön nyilvántartja mind előirányzati oldalról mind pedig 
pénzforgalmi oldalról történő alakulását.  

2013. év kiemelkedő feladatát képezte az önkormányzatok adósságátvállalásához 
kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítése, pénzintézetekkel történő folyamatos 
egyeztetés, illetve a kötvény kibocsátáshoz  kapcsolódóan a KELER Zrt-vel történő 
egyeztetés, információs füzet módosítás ill. dematerializált kötvény okiratának 
módosítása.  

2013. évben 8 millió Ft összegű fejlesztési célú, illetve EU-s forrásból megvalósuló 
beruházáshoz további 30 millió Ft összegű hitelfelvétel lebonyolításai, jelzálog 
bejegyzések, illetve biztosítás engedményezése került elintézésre. 

Az adózással kapcsolatos feladatok:  
Alapfeladat a Képviselő-testület által – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
felhatalmazása alapján – elfogadott helyi adó rendeletekben meghatározottak 
végrehajtása, a törvénymódosítások átvezetésének kezdeményezése, továbbá helyi 
sajátosságok alapján az arányos közteherviselés biztosításával a rendelet-tervezetek 
elkészítése.  
Adóztatással kapcsolatban az alábbi feladatok kerültek ellátásra: 

 Iparűzési adó: 

� bevallási nyomtatványok, tájékoztatók készítése, ezek adózókhoz történő 
eljuttatása, illetve gondoskodás a nyomtatványoknak az Önkormányzat 
honlapjára történő felkerüléséről 

� minden év május 31. napjáig esedékes bevallások átvétele, ellenőrzése, és 
nyilvántartásba vétele az ÖNKADÓ programban. (kb. 680 db) 
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� fizetendő adóelőlegek megállapítása, előírása, kiértesítések elkészítése, 
megküldése 

� évente két alkalommal számlaegyenleg értesítő kiküldése március 15., ill. 
szeptember 15. napját megelőzően (kb.1500-1600 db) 

� évközi változások nyilvántartásba vétele, az adózói törzsállomány folyamatos 
karbantartása, céginformációs nyilvántartás folyamatos figyelése, szükség 
esetén bejelentkezési kötelezettség teljesítésére felszólítás 

� az adóbevallások, bejelentések elmulasztása miatti szankcionálás (mulasztási 
birság kiszabása), 

� adóbefizetés elmulasztása esetén a tartozás beszedése, behajtási 
cselekmények foganatosítása (inkasszó, jelzálog bejegyzés). Az iparűzési 
adóban elsősorban inkasszó benyújtásával élünk (évente kb. 200-250 db). 

� az adóbevallások alapján keletkezett túlfizetések figyelemmel kisérése, és 
azok jogossága esetén az adózó kérésére annak visszautalása, 

� méltányossági kérelmek (adó elengedése,- mérséklése, fizetési halasztás, 
részletfizetési kérelmek) döntésre való előkészítése, a határozat meghozatala,  

� fellebbezések felterjesztésének előkészítése, 
� adó megállapításához, behajtás foganatosításához – szükség esetén- 

adatkérés a NAV-tól, 
� adatszolgáltatás a hátralékos adózókról (NAV felé) 
� az ügyfelek fogadása, a tevékenységi területet érintő ügyben felvilágosítás, 

segítség nyújtása, 
� a jogszabályok folyamatos figyelemmel kisérése, és a változásoknak 

megfelelő alkalmazása, 
� javaslattétel az önkormányzati adórendelet módosítására, ill. a módosítás 

elkészítése, 
� adatszolgáltatás a vállalkozókról külső szervek (rendőrség, adóhatóság, 

ügyészség), és társ osztályok felé, 
� az adózók kérelmére adóigazolások kiállítása pályázatok, támogatások, ill. 

hitelintézeteknél történő felhasználás céljából, 
� adó-és értékbizonyítványok, vagyoni bizonyítványok elkészítéséhez a 

helyszíni adatgyűjtésben való részvétel, 
� szabályzat szerint érvényesítési feladatok ellátása, 

 

Talajterhelési díj 

Adóztatási feladatok ellátása (Edelény, Abod, Szakácsi), ezen belül: 

� bevallási nyomtatványok, tájékoztatók elkészítése, eljuttatása az adózókhoz, 
gondoskodás a nyomtatványoknak az önkormányzat honlapjára történő 
felkerülésről, 

� a bevallások átvétele, szüksége esetén segítségnyújtás a kitöltésben, 
feldolgozása az ÖNKADÓ programban, 

� szolgáltatótól adatszolgáltatás kérés (fogyasztásról, rácsatlakozási 
lehetőségről) 

� a bevallást nem teljesítők felszólítása a mulasztás pótlására, szükség esetén 
helyszíni ellenőrzés során a bevallások átvétele,szükség esetén jegyzőkönyv 
felvétele, a díjfizetési kötelezettség határozattal történő előírása, 

� a befizetést elmulasztóknál behajtási intézkedés foganatosítása (inkasszó, 
munkabér,nyugdíj letiltás, felszólítás, jelzálog bejegyzés). Ezekhez szükséges 
információk beszerzése (NYUFI, MEP, pénzintézetek, Takarnet) 

� ügyfelek fogadása, talajterhelési díjjal kapcsolatban tájékoztatás nyújtása, 
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� javaslattétel az önkormányzati rendelet módosítására, a módosítás 
elkészítése  

 
Gépjárműadó (Edelény, Abod, Szakácsi): 

� Év elejei nyitó gépjármű hatósági nyilvántartás alapján a kb: 3000 db 
gépjárművek egyeztetése, mutatózása, új adózók személyi adatainak törzsbe 
történő felvitele. 

� Adóköteles gépjárművek esetében az előíró határozatok kiadása az alábbiak 
szerint: új szgk, év váltást követő szgk, új thgk, légrúgós thgk.  

� Mozgáskorlátozottság, illetve költségvetési szerv esetében mentes 
határozatok kiadása. Ezeket tanúsító okiratok meglétének vizsgálata. 

� Előző évben tulajdonos által értékesített kb. éves szinten 600 db gépjárműről 
törlő határozat kiadása, nyomtatása és postázása. 

� Havi változási lista alapján új határozatok kiadása. 
� II. félévi fizetési értesítők készítése, kiküldése. 
� Szükség szerinti lakcímnyilvántartó megkeresése. 
� behajtási cselekmények foganatosítása a jogszabályok szerint: 

• fizetési felszólítók kiküldése 
• inkasszó benyújtása (előtte pénzintézeti adatszolgáltatások bekérése) 
• letiltás benyújtása (előtte MEP, NYUFI megkeresés) 
• forgalomból történő kivonások kezdeményezése az okmányirodán 

keresztül az éven túli hátralékosok esetében 
• jelzálog bejegyzés 
• foglalás. 

 

Adók módjára történő behajtás 

� (szabálysértési bírság, helyszíni bírság, szemétszállítási díj, közigazgatási 
bírság, munkaügyi bírság, vízügyi érdekeltségi hozzájárulás, gyermektartásdíj, 
gondozási díj, igazgatási szolgáltatási díj, családtámogatás hátralék, 
erdőgazdálkodási bírság, halvédelmi bírság, valamint minden olyan hátralék, 
melynek adók módjára történő behajtását jogszabály lehetővé teszi.) 

� A hátralékként kimutatott összeg ÖNKADÓ nevű programban való rögzítése. 
� Fizetési felszólítók kiküldése 
� NYUFI, MEP megkeresések az adós jövedelmi viszonyaira vonatkozó 

adatkérés, letiltás kiadása végett. 
� Számlaszámok megkérése pénzintézetekről, inkasszó benyújtása céljából 
� Foglalási jegyzőkönyvek felvétele, végrehajtási jogok bejegyzése 
� Befolyt bevételek megosztása önkormányzat illetve a behajtást kérő között, 

ezek pénzügyi rendezése 
� Tájékoztatás a hátrálékot kimutató szervek felé. 
� Elévülési időn belül a sikertelen behajtások nyilvántartása, ismételt 

végrehajtási cselekmények foganatosítása, ismételt tájékoztatási 
kötelezettség teljesítése. 

� Elévült ügyek nyilvántartásból való törlése. 
� Adóérték bizonyítványok készítése, hagyatéki ügyekhez hatósági osztályok 

felé. Végrehajtási ügyekben az önálló bírósági végrehajtó illetve a NAV felé. 
 
Vagyongazdálkodással kapcsolatban ellátott tevékenységek 

� Ingatlanok adásvételének döntésre történő előkészítése, döntés után a 
szerződések előkészítése, szerződéskötést követően a változások 
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ingatlanvagyon-kataszterben történő rögzítése, ingatlanvásárlás esetén 
földhivatali ügyintézés az ingatlan-nyilvántartásba vétel érdekében. Ingatlan 
átadás-átvételének lebonyolítása.  

� Adatszolgáltatás az ingatlanvagyont érintő változásokról a tárgyieszköz-
nyilvántartás részére.  

� Gondoskodás a pályázati felhívások kifüggesztéséről, a honlapon és a Városi 
Televízióban történő megjelenéséről. 2013. évben a legjelentősebb a 
sportpálya értékesítése. 

� Ingatlanok ingyenes átvételének lebonyolítása az adásvételhez hasonlóan  
� Ingatlanvagyon-kataszter folyamatos vezetése. Az adásvételen túl az 

értéknövelő felújítások, beruházások, telekalakítások rögzítése, 
forgalomképesség szerinti besorolás módosítása. 

� Év végi zárszámadáshoz kapcsolódó vagyonkimutatás elkészítése az előírt 
tartalommal. 

� Az ingatlanvagyon folyamatos egyeztetése a tárgyieszköz-nyilvántartás 
adataival. 

� Jelzálogjog-bejegyzések folyamatos felülvizsgálata, bejegyzések illetve 
törlések kezdeményezése. 

� Az önkormányzati ingatlanokat részletre megvásárló ügyfelek fizetési 
ütemezés szerinti törlesztésének figyelemmel kísérése, szükség esetén 
felszólítása. 

� Információszolgáltatás 
o a vezetői döntésekhez, 
o a jogszabályokban előírt szervek részére (KSH, Magyar Államkincstár) 

határidőben, rendszeresen 
o társosztályok (városfejlesztés, építéshatóság) részére, 

� A földhivatali TAKARNET-rendszerből az ingatlan-nyilvántartás adatainak 
lekérdezése adásvételt megelőzően, illetve adó- és értékbizonyítvány 
kiállítása valamint adótartozással kapcsolatos végrehajtás kezdeményezése 
érdekében. 

� Ingatlanok forgalmiérték-becslésének megrendelése, átvétele, a munka 
elvégzésének igazolása. 

� Ügyfelek teljes körű tájékoztatása az ingatlanok adásvételével kapcsolatban. 
� Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés előkészítéséhez adatok bekérése 

az intézményvezetőktől, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetőitől, 
ajánlatkérő összeállítása, kapcsolattartás a biztosítási alkusszal. 

� Az önkormányzat vagyonát ért káresemények biztosítótársaság felé történő 
bejelentése, teljes körű kárügyintézés. 

� Statisztikai adatszolgáltatások teljesítés 
� adatszolgáltatás a beruházásokról 
� Vagyonrendelet módosítás (törvényi változás, illetve saját módosítás 

szükségessége esetén) 
 

Szociális ellátásokkal kapcsolatos pénzügyi teendők 
� Gondoskodik a határozattal megállapított személyek részére a rendszeres 

szociális segélyek, időskorúak járadéka, egészségkárosodott személyek 
részére kiutalt segélyek határidőre történő kiutalása, önkormányzatot 
megillető részek visszaigényléséről. 

� Analitikus nyilvántartást vezet a fent említett valamennyi szociális juttatással 
kapcsolatban visszafizetésre kötelezettekről, illetve törlesztő részletek 
befizetésének nyomon követése, nyilvántartásban történő rögzítése. Az 
adósokról, segélynemenkénti, illetve folyó évi és előző évi bontásban 
negyedévente kimutatás készítése a főkönyvi könyvelés részére. 
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� Önkormányzat által korábbi években nyújtott kamatmentes kölcsönökről, 
vissza nem térítendő támogatásokról analitikus nyilvántartást vezet, 
gondoskodik jelzálogjog bejegyzés törléséről. 

� Gondoskodik az első lakáshoz jutók részére megállapított pénzügyi 
támogatásról az érintettekkel támogatási szerződés megkötéséről, ügyvéddel 
történő ellenjegyeztetéséről, jelzálogjog földhivatali bejegyeztetéséről, a 
támogatás kiutalásáról, analitikus nyilvántartásba történő vezetéséről.  

� A foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás, rendszeres 
szociális segély, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás havonkénti kiutalása, 
önkormányzatot megillető részek visszaigénylése. 

� Határozatok alapján gondoskodik a lakásfenntartási támogatás kiutalásáról 
ezek visszaigényléséről. 

� átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiutalása 
� Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 

járó pénzbeli támogatás, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 
részesülők részére pótlék kiutalása. 

� Óvodáztatási támogatás kiutalása határozatok alapján, visszaigénylése, az 
ezekkel kapcsolatos ügyintézés és adatszolgáltatás ellátása. 

� Ügyfelek tájékoztatása a részükre kiutalt segélyekkel kapcsolatban, kérésre a 
kiutalt és fel nem vett segélyek keresése postai tudakozvány alapján. 

 
Eszköznyilvántartással és leltározással kapcsolatos feladatok ellátása: 

� Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal  tulajdonában, használatában 
lévő immateriális javak, ingatlanok, nagy értékű gépek, berendezések és 
felszerelések, járművek (tárgyi eszközök) analitikus nyilvántartásának 
vezetése, az év közbeni változások könyvelése. Negyedévente 
értékcsökkenés elszámolása, negyedévi zárások készítése, egyeztetése a 
főkönyvi könyveléssel, vagyongazdálkodással. 

� A nagy értékű tárgyi eszközök leltározása a leltározási és leltárkészítési 
szabályzatban, illetve a leltározási utasításban foglaltak szerint. 
Leltárkiértékelés készítése. 

� Az önkormányzat tulajdonát képező, feleslegessé vált nagy értékű tárgyi 
eszközök selejtezése a szabályzatunkban foglaltak szerint. Intézményeink 
selejtezési szándékának Képviselő-testület elé terjesztése. 
 

Pénztári teendők ellátása során ellátja polgármesteri hivatal, két önkormányzat 
(Edelény, Szakácsi), a négy nemzetiségi önkormányzat és a jogi személyiségű 
társulás pénzkezelési feladatait, házipénztár kezelését.  

 
� A Magyar Államkincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszerén 

keresztül 
� gondoskodik a nem rendszeres kifizetések számfejtéséről, kiutalásáról: a 

polgármesteri hivatal köztisztviselői részére meghatározott cafeteria (Erzsébet 
utalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési utalvány, egészségpénztári és 
nyugdíjpénztári juttatások) megrendeléséről, lejelentéséről, ezekről 
nyilvántartás vezetéséről. Jubileumi jutalom számfejtéséről, egészségügyi 
hozzájárulások (szemüvegtérítés) kifizetéséről, lejelentéséről.  

� A munkába járást szolgáló bérlettel, teljes árú menetjeggyel, vagy gépkocsival 
történő költségelszámolással való meghatározott díj kifizetéséről havonta 
gondoskodik, arról jelentést tesz. 

� Változó bérként lejelenti az anyakönyvvezetők munkaidőn túli 
munkavégzésének díjait.  
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� Az engedélyezett illetményelőlegeket kifizeti, lejelenti, nyilvántartásba veszi és 
a nyilvántartást folyamatosan vezeti. A főkönyvi könyvelés részére 
negyedévente hátrálékos kimutatást készít.  

� Számfejti és utalja a képviselők, bizottsági tagok havi tiszteletdíjait.  
� Számfejti a megbízási díjakat a KIR rendszerben és gondoskodik annak 

kifizetéséről. 
� Havi rendszerességgel – lehetőleg a hónap utolsó napján – lezárja a 

hónapban lejelentett tételeket. 
� Figyelemmel kíséri a rendszerüzeneteket.  
� Figyelemmel kíséri a Magyar Államkincstár e-adat rendszerét, melyről havonta 

a köztisztviselők és közfoglalkoztatottak bérjegyzékeinek letöltése, 
nyomtatása és kiosztása.  

� Lakossági folyószámlával nem rendelkező közfoglalkoztatottak részére 
illetmények, táppénzek, munkabérek borítékolása, bérjegyzék előállítása, 
készpénz megrendelése és bérfizetési napokon a kifizetés lebonyolítása. 

� A pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kifizeti a beszerzésekre adott 
előlegeket, s határidőben elvégzi azok elszámoltatását, nyilvántartást vezet 
róla. Negyedévente kimutatja a hátrálékokat.  

� Gondoskodik a temetési segélyek kifizetéséről. 
� Gyógyszertárak részére kiadott előlegekkel történő elszámolást elvégzi, 

továbbá újabb előleg kiadásáról gondoskodik.  
� Elkészíti és a TATIGAZD rendszerben rögzíti a polgármesteri hivatal 

tulajdonában lévő gépkocsik elszámolásait.  
� Kiállítja a munkáltatói- és jövedelemigazolásokat. Bírósági megkeresésekre 

tájékoztatást nyújt a köztisztviselők és a közfoglalkoztatottak jövedelméről.  
� Nyilvántartást vezet a munkabér- és szerszámtartozásokról, negyedévente 

hátrálékos kimutatást készít.  
� Érvényesíti és kontírozza a pénztáron keresztül történő gazdasági események 

dologi, illetve bérjellegű kifizetéseit, a TATIGAZD rendszer (főkönyvi 
könyvelés) tételenként rögzíti azokat. 

� A be-és kifizetett összegekről pénztárjelentést vezet. Elvégzi a bevételi és 
kiadási pénztárbizonylatok irattározását.  

� Értékcikkek (étkezési jegy, utalványok, értékpapír) nyilvántartását elvégzi. 
� A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását vezeti: pénztárjelentés, 

kiadási, bevételi pénztárbizonylat, menetlevél. 
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IV. BESZÁMOLÓ AZ IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL  
 
Az Igazgatási és Szociális Osztály SzMSz szerint engedélyezett létszáma 10 fő. Az 
értékelési időszakban az Igazgatási és Szociális Osztály feladat ellátása során igen 
sokrétű államigazgatási, illetőleg hatósági feladatot látott el. Az értékelési időszakra 
megállapítható, hogy számos igazgatási területet érintő jogszabály módosult, amely 
érintette elsősorban a felnőtt védelmet, illetőleg a gyermekvédelmet, az 
építéshatósági feladatellátást, illetőleg a szabálysértési tevékenységet. 
A jogszabályok módosulásából eredő új feladatok nagyobb felkészülést és 
odafigyelést igényeltek az ügyintézőktől. 

Az Osztály tevékenységi körébe a következő feladatokat lehet kiemelni. 

1. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok, 
2. Szociális igazgatási feladatok, 
3. Gyermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatok, 
4. Szabálysértési ügykörben a bíróságnál és szabálysértési hatóságnál korábban 

jelentkezett hátralékok behajtás, 
5. Birtokvitás ügyek intézése, 
6. Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok, 
7. Hatósági bizonyítványok igazolások kiadása, 
8. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos 

feladatellátás, 
9. Tűzvédelmi feladatok, 
10. Közterületek használatával, igénybevételével, engedélyezésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, 
11. Mezőgazdasági, állategészségügyi feladatok, 
12. Telephely engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok, 
13. Magánvállalkozások, kereskedelmi tevékenységek, és idegenforgalommal 

kapcsolatos hatósági feladatok elvégzése, 
14. Működési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok, illetve ilyen 

tevékenységek bejelentésének tudomásul vétele, 
15. Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása, 
16. Anyakönyvi feladatok, 
17. Hagyatéki ügyek intézése, 
18. Állampolgárság, névváltoztatási ügyek intézése, 
19. Népesség- és lakcím-nyilvántartási feladatok, 
20. Kiemelt építéshatósági feladtok ellátását. 
21. A fentiekhez kapcsolódó eljárási cselekmények/hiánypótlás, eljárás 

felfüggesztése, elintézési határidő meghosszabbítása, tényállás tisztázása 
stb./ elvégzése, társszervek Bírósági megkeresésének teljesítése, vagy 
elutasítása. 

22. Szakácsi község vonatkozásában az önkormányzati, hatósági feladatok 
ellátása. Testületi üléssel előkészítése, rendelettervezetek, határozatok 
elkészítése, testületi jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása. 

A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy az Osztály rendkívül sokrétű, mindenre kiterjedő 
feladatellátást végez. Ha azonban a korábban felsorolt tevékenységeket, annak 
jellegét figyelembe véve csoportosítjuk, azt mondhatjuk, hogy a feladatok három 
kategóriába sorolhatóak, úgymint: 
 

I. Általános Igazgatási ügyek 
II. Szociálpolitikai ügyek 
III. Építéshatósági ügyek 
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A Járási Hivatalok magalakulást követően az eddig Önkormányzati, hatósági 
ügykörbe tartó feladatok egy része a Járási Hivatalok hatáskörébe kerül, amely 
hármas tagozódást eredményezett: 

 I.     A feladatok egy rész átkerült az új szervezethez. 

 II.   Egyes feladatok kettős hatáskört kaptak, mint  a két szerv rendelkezik  
hatáskörrel vagy az megosztott/pl.: teljes hatályú apai elismerő 
nyilatkozat, lakcímbejelentés, közgyógyellátás, állampolgársági ügyek/ 

 III. Teljes egészében önkormányzati, jegyzői hatáskörben maradtak. 

 

I.  ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI FELADATOK 
 

Tárgykör Évek szerinti megosztás 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Szabálysértési 
ügyek/behajtás/ 

241 286 247 196 167 46 

Közterület 
igénybevételének 
engedélyezése 

22 
 

47 19 52 60 45 

Birtokvédelmi ügyek 15 22 10 25 21 17 
Lakásigénylések száma 65 64 62 64 44 47 
Lakáskiutalások száma 2 2 3 9 2 1 
Nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek ügye 
(kiutalások) 

3 2 - 3 2 22 

Fakivágás engedélyezése 36 41 31 18 28 28 
Hatósági hirdetmények 
kifüggesztése 

131 131 128 132 128 104 

Működési engedélyek 
kiadása Hatályban lévő/ 

129 62 73 82 81 83 

Ker.tevékenység 
bejelentése 

- 191 221 254 23 24 

Telephely engedély 
kiadása 

53 23 27 29 2 1 

Telephely bejelentése - 79 94 114 6 1 
 

Szabálysértési feladatellátást az értékelt időszakban a szabálysértési feladatellátást 
képezi a korábban jegyző által kiszabott pénzbírság hátralékok, illetve a Bíróságok 
által megállapított szabálysértési büntetések behajtása ide értve a letiltás, foglalás, 
elzárás foganatosítását, illetve az előövezetés elrendelését. 

 A közterületek igénybevételével kapcsolatos feladatok számszakilag csökkenést  
mutatnak annak ellenére, hogy a közterületet igénybe vevők száma nem csökkent, 
illetve, hogy a Képviselő-testület az igénybevételi díjat nem emelte. A közterületek 
ellenőrzését az eltelt időszakban folyamatosan végeztük.  

Jogszabály módosulása során a továbbiakban önkormányzati rendelet 
szabálysértési tényállást nem állapíthat meg, ezért az engedély nélküli közterület 
foglalás esetében hathatósabb intézkedést nem tudunk tenni. 
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A birtokvédelmi ügyek 2013 évben némi csökkenés figyelhető meg a birtokvédelmi 
ügyek tekintetében. Az értékelési időszakban is előfordult olyan ügyek, amelyeket 
kijelölés útján végeztünk el. A jelentkező birtokvitás ügyek egy része, – amely 2013 
évben is jelentkezett – szoros összefüggésben van az ebtartással, az engedély 
nélküli ipari tevékenység űzésével, vagy kereskedelmi feladtok ellátásával. 
Körültekintő munkát igényel a tényállás tisztázása, amely valójában arra is választ 
adott, hogy mely jogszabály alkalmazandó a kérdéses ügyben, vagyis hogy valóban 
a kérelmet a birtokvédelem tárgykörében kell e elbírálni. Tekintettel arra, hogy az 
általános szabályt/birtokvita/megelőzi a speciális szabályozás/állattartás, ipari 
tevékenység végzése/az ügyek jelentős része nem a birtokvédelemre vonatkozó 
szabályok szerint került elbírálásra. 

A lakásigénylések száma viszonylag emelkedő tendenciát mutat. A jogszabályi 
rendelkezésnek eleget téve a lakásigénylők anyagi helyzetének átvilágítása évente 
megtörténik és a Humánpolitikai Bizottság évente lakás kiutalási névjegyzéket készít. 
Tekintettel arra, hogy korábban lakások jelentős része értékesítésre került, illetőleg 
azok a családok, akik lakásukat nem kívánták megvásárolni, bérlőként használják a 
lakást, minimális számú lakáskiutalásra kerül sor. 

A névjegyzéken jelenleg 8 fő szerepel. 

 A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában érdektelenség 
tapasztalható, több helyiség jelenleg is üresen áll, annak ellenére, hogy ezek 
mindegyiket több ízben volt pályáztatva. Az eredményes hasznosítás érdekében 
döntött úgy a Képviselő-testület, hogy huzamosabb időn át üresen álló helyiség 
igénybevétele esetén az első évben 20 %, a másik évben pedig 10 % bérleti 
díjkedvezményt biztosít, és a bérleti díjat nem emelte. Ennek ellenére többszöri 
pályáztatás után sem érkezett pályázat szinte egész évében pl.:a Borsodi u 4. szám 
alatt lévő helyiségekre. 

Fakivágás engedélyezésének köre szintén jogszabály módosítás révén stagnál, 
mivel a magántulajdonban lévő fák kivágásához engedélyt már nem kell kérni, 
csupán a közterületen lévő, vagy védett fa kivágása engedélyköteles és minden 
esetben pótlási kötelezettséget kell előírni. 

Kazincbarcika városban történő beruházás kapcsán 5 esetben jártunk el - kijelölés 
alapján - olyan ügyekben, amikor a fás szárú növényzet kivágására Kazincbarcikán 
került sor. 

A hatósági hirdetmény kifüggesztését a termőföldről szóló törvény, valamint a Polgári 
Törvénykönyv alapján fennálló elővásárlási és előhaszonbérleti jog alapozza meg. 
Ennek megfelelően az Osztály végzi az ingatlanra vonatkozó elfogadott vételi, 
haszonbérleti ajánlat kifüggesztését és záradékolását. 

A kereskedelmi egységek működésével kapcsolatos feladatellátás egyszerűsödött. 
Az egyszerűsítés azonban nem jelenti az ez irányú feladat csökkenését. A módosítás 
szerint bizonyos tevékenységi körök esetén csupán bejelentési kötelezettség terheli 
az ügyfelet, és tevékenységét a bejelentés tudomásulvételével egy időben 
megkezdheti. Csupán néhány tevékenységi kör az, amelyre vonatkozóan a 
jogszabály érvényes működési engedély meglétét követeli meg. Ez esetben a 
feltételek megléte még a tevékenység megkezdése előtt, míg a korábbi esetben a 
tevékenység megkezdését követően kerül vizsgálatra. 2013. évben 24 bejelentés 
érdekezett tevékenység folytatására és összességében 83 olyan kereskedelmi 
egység működött, mely működési engedély meglétét követelte meg. 

A kereskedelmi egységek ellenőrzését folyamatosan végezzük, előre meghatározott 
ütemterv, illetve lakossági bejelentés alapján.  
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A telephely engedélyezéssel kapcsolatos jogszabály is jelentősen módosult, míg 
korábban a körzet központ jegyzője folytatta le a telephely engedélyezési eljárásokat 
és végezte az ellenőrzéseket, addig 2012-ben már a feladatkör átkerült a települési 
önkormányzat jegyzőjéhez. Ez a hatásköri változás eredményezte az ügyszám 
jelentős csökkenését.  

Tárgykör Évek szerinti megosztás 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Halálesetek anyakönyvezése 382 441 413 419 410 507 
Házasságkötések 
anyakönyvezése 

41 28 30 25 22 14 

Teljes hat. apai elism. 
nyilatkozat 

87 79 72 105 77 77 

Hagyatéki ügyek 246 230 225 230 250 236 
Névváltoztatási ügyek 13 17 23 17 22 19 
Állampolgársági ügyek - 1 2 9 6 3 
Hatósági bizonyítványok 155 40 35 37 18 4 
 

Az anyakönyvi igazgatási szakfeladaton belül a születések, halálozások és 
házasságkötések anyakönyvezése történik. Az anyakönyvezési feladatokat a 
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező anyakönyvvezető látja el, 
amely vezeti a születési, házassági, illetőleg halotti anyakönyvet, ezekből 
dokumentumokat állít ki, közreműködik a házasságkötéseknél, intézi az anyakönyvi 
igazgatással kapcsolatos egyéb feladatokat, és részt vesz állampolgársági eljárások 
lebonyolításában.  

Tekintettel arra, hogy a születés bejegyzése a születés helye szerinti 
önkormányzatnál történik, városunkban ennek száma elenyésző. 

A halálesetek száma jelentős emelkedést mutat (több mint 20% az emelkedés). 

A házasságkötések száma azonban jelentős mértékben csökkent még 2012-be 22 
házasságkötés anyakönyvezésére került sor, addig tárgy évben csak 14 házasságot 
kötöttek. 

Az anyakönyvi ügyintézéssel szorosan összefügg a hagyatéki feladatellátás. 

A városunkban állandó lakhellyel rendelkező személyek elhalálozása esetén 
folytattuk le az eljárást, de teljesítettük más polgármesteri hivatalok meghallgatásra 
irányuló kérelmét is. 

A hagyatéki ügyek száma némi csökkenést tükröz, amely magába foglalta az 
örökösök nyilatkozatát, az elhunyt ingó- és ingatlan vagyonának feltérképezését, 
értékének megállapítását, illetőleg az iratanyag közjegyzőhöz történő továbbítását. 
 
Eredményesen vezettük be azt a megoldást, hogy a Kazincbarcikai 1-es és 2-es 
Számú Közjegyző heti rendszerességgel szerdai napokon városunkban tartanak 
ügyfélfogadás, így az idős hozzátartozót megkímélik az utazás fáradalmaitól. 
 
A névváltoztatási ügyek száma csökkenést mutat a 2012 évben jelentkező 22 
kérelemmel szemben a 2013-ben rögzített 19 névváltozási ügy lánykori név 
visszavételére irányult 
 
Viszonylag csökkent az állampolgársági ügyek. 2013-ben 3 polgár tette le az 
állampolgársági esküt. 
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A hatósági bizonyítványok kiadására elsősorban iskolai oktatással kapcsolatos 
felhasználásra, az azonos lakcímen lakók igazolása történik meg. E mellett külföldi 
adóhatóságnál történő felhasználás céljára adtunk ki hatósági bizonyítványokat, 
amely a lakcím-nyilvántartás adatait igazolta. 
 

 II. SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYEK 

Tárgykör Évek szerinti megosztás 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Aktív korúak ellátásának 
megállapítása /fő 

 
645 

 
1111 

544 283 662 313 

Aktív korúak ellátásának 
szüneteltetése /fő 

183 368 481 504 456 
 

609 
 

Aktív korúak ellátásának 
megszüntetése /fő 

573 1072 602 423 601 179 

Visszafizetést elrendelő 
határozatok 

106 92 109 85 96 126 

Felnőttkorúak átmeneti segélye 1793 1870 1834 1715 1510 1392 fő/ 
2747alkalo

m 
Közgyógyellátás 
(méltányosság) 

971 625 539 651 609 43 

Lakásfenntartási támogatás 353 383 375 454 495 480 
Egészségkárosodottak 
támogatása 

33 33 32 36 68 77 

Temetési segély 52 63 62 51 49 60 
Köztemetés 11 9 6 6 5 27 
Rendkívüli gyv. támogatás 899 954 958 836 658 236 fő/ 

375 alkalom 
Rendszeres gyv. kedvezmény 944 965 958 955 935 567 
Kiegészítő gyv. kedvezmény 6 7 5 4 6 6 
Óvodáztatási támogatás - 19 22 30 43 87 
 
Ez az ügykör foglalja magába a jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások megállapítását 
és az önkormányzati ügybe tartozó döntések előkészítését. 

A Képviselő-testület az átmeneti segélyekben és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásban történő döntés meghozatalának hatáskörét a Humánpolitikai Bizottság 
hatáskörébe utalta. A rendelkezés szerint a temetési segély megállapítása a 
polgármester hatáskörébe került, ugyancsak a polgármester volt jogosult elbírálni az 
azonnali segítséget igénylő un. gyógyszertámogatást. 
 
Összességében az rögzíthető, hogy a Képviselő-testület az éves költségvetésében 
biztosította a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi keretet. 
A Humánpolitikai Bizottság a nem alanyi jogon járó támogatások esetében 
körültekintően a családok anyagi és szociális helyzetének, a korábban kapott 
támogatások figyelembevételével járt el. 
 
2014 évtől jelentős változás hogy a gyermekvédelmi, az átmeneti és a temetési 
segély önálló „létezése” megszűnt és a három segély „önkormányzati segély” 
elnevezést kapta. 
 
A segély fajtájának függvényében – annak jellegét és szükségszerűségét figyelembe 
véve – a képviselő testület új rendeletet alkotott melyben a hatáskört egyrészt a 
humánpolitikai Bizottsághoz másrészt pedig a polgármesterhez telepítette. 
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Aktívkorúak ellátásával kapcsolatban fontos jogszabály módosulás történt, amely 
kötelezővé tette az egy éven belüli, 30 napos munkavállalási kötelezettséget. 
Amennyiben a támogatott ezt nem tudta teljesíteni a támogatás folyósítását meg 
kellett szüntetni. Az értékelési időszak utolsó évében ugyanakkor, a mindennapos 
jogalkalmazás esetén munkánkat nehezítette az a tény, hogy a munkavállalás 
elmulasztását az ügyfél semmiféleképpen nem igazolhatta, így annak az ügyfélnek is 
meg kellett szüntetni a támogatás folyósítását, akit egészségügyi állapotára 
tekintettel „alkalmatlannak” minősítettek. 
A számszaki adatok azt bizonyítják, hogy az ügyfelek jelentős része elmulasztja 
bejelenteni, hogy más ellátásban részesül, így az éves felülvizsgálat során derül fény 
arra, hogy az ellátást jogalap nélkül vette fel, így visszafizetésre lettek kötelezve. 
Az átmeneti segélyek vonatkozásában a korábbi évekhez viszonyítottan csökkenés 
figyelhető meg, annak ellenére, hogy a családok anyagi helyzete nem javult. E 
mellett a képviselő-testület rendelet módosításával kizárta, hogy egy család 
ugyanazzal az indokkal többféle támogatási formát igényeljen. 
 
A közgyógyellátás 2013. január 1. napjától úgy változott, hogy az alanyi és normatív 
alapon kiadható közgyógyellátásra jogosító igazolványokat a Járási Hivatal 
feladatkörébe került át, Önkormányzatunk méltányossági alapon jogosult a 
megállapításra. Ez a kettős hatáskör több problémát jelent, hiszen a kérelmezőnek 
elsődlegesen a Járási Hivatalnál kell benyújtani kérelmét. Amennyiben a Járási 
Hivatal az alanyi jogon járó közgyógyellátási kérelmet elutasítja, erről Hivatalunkat 
nem értesíti így az ügyfélnek a méltányossági alapon történő közgyógyellátás 
megalapítását újból kell kérelmeznie. Ez az eljárás az ügyfeleket hátrányosan érinti 
tekintettel az idő múlására, mivel több esetben a gyógyszer biztosítása egészségük 
megőrzésének egyik legfontosabb feltétele.  
 
A korábbi évekhez viszonyítottan csökkent a lakásfenntartási támogatottak köre. Ezt 
a közüzemi díjak emelkedése indokolja, a támogatási összeg jelentős része vízdíj, 
szemétszállítás, lakbér ellentételezésére a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
részére került átutalásra.   
Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesültek száma az 
előző évekhez viszonyítva csekély emelkedést mutat. Ennek oka elsősorban az, 
hogy sokan nem tudják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz szükséges 30 
nap biztosítási időt megszerezni, ezért igénylik meg egészségi állapotukra tekintettel 
a támogatást és sokan meg is felelnek a feltételeknek. 

A temetési segély összege az értékelési időszakban azonos volt, a feltételek megléte 
esetén az eltemettetésről gondoskodó 16.000,-Ft támogatásban részesülhetett. A 
Képviselő-testület módosította rendeletét, mely szerint a támogatás mértéke 
jövedelemfüggővé vált. 
 
A közköltséges temetések száma emelkedett. Az eltemettetésről gondoskodni nem 
akaró hozzátartozó részére részletfizetést biztosítottunk, de ennek ellenére 
visszafizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, letiltható jövedelmük, vagy 
eljárás alá vonható vagyontárgyuk viszont nincs. A feltüntetett 27-ből 20 fő vidéki 
halott volt, melynek összegét a települési önkormányzat megtérítette számunkra.  
Az egészségügyi hozzájárulást igénylők száma az előző évekhez képest 
megduplázódott, 2013. január 1. napjától a Járási Hivatal feladatkörébe került át. 
A Humánpolitikai Bizottság 2013 évben 21 alkalommal ülésezett, összesen 179 
határozatot hozott. 
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A fentiekben irt feladatokon túl elvégeztük más szervek /Járási Hivatal, bíróságok, 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, stb./ megkereséseinek teljesítést. A megkereséssel 
egy része megalapozatlan volt így azok elutasítására került sor. 
Az osztály feladatkörébe tarozok Szakácsi község hatósági, önkormányzati ügyeinek 
intézése, így a fentiekben irt feladatokat a községre vonatkozóan is elláttuk. 
Szintén végezzük és végeztük Szakácsi község testületi üléseinek előkészítést, 
testületi anyagainak, rendeleteinek felülvizsgálatát előkészítést, azok nyilvántartását, 
illetve gondoskodtunk a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és 
továbbításáról. 
Ugyanezt a feladatot elláttuk a Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
vonatkozásában. 
 
III. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK 

Tárgykör Évek szerinti megosztás  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Elvi építési engedély kiadása 4 2 1 3 - - 
Építési engedély kiadása 141 138 80 65 79 59 
Bontási engedélyekkel 
kapcsolatos eljárás 

7 4 2 4 15 1 

Használatbavételi eljárás 48 57 48 61 61 31 
Fennmaradási eng. eljárás 3 1 1 6 4 2 
Szakhatóságként való 
közreműködés 

106 102 30 30 41 20 

Hatósági bizonyítványok 
száma 

- - 36 67 74 82 

Egyéb eljárások 8 8 59 59 46 149 
Egyéb végzések - - - - - 338 
Értesítés eljárás 
megindításáról 

- - - - - 86 

 

Az építéshatósági feladatellátás struktúraváltás következtében került vissza az 
Igazgatási és Szociális Osztály.  

A tevékenységet az Osztályon belül csoporttagozódásban látjuk el. A kiemelt 
építéshatósági feladatok 45 településre terjednek ki. Ha a fontosabb mutatószámokat 
vesszük figyelembe, akkor a gyakran előforduló építéshatósági ügyek az, az építési 
engedély, a módosított építési engedély, a bontási engedély, a használatbavételi 
engedély, a fennmaradási engedély, a fennmaradási és továbbépítési engedély, a 
jogutódlási engedély, az eljárást felfüggesztő határozat, teljesítési határidő 
meghosszabbítása teszi ki. Emellett azonban folyamatosan végeztük a műszaki 
nyilvántartások vezetését, eleget tettünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek, 
jogszabály által előírt ügyekben szakhatóságként jártunk el. Folyamatos hatósági 
ellenőrzéseket végeztünk, illetőleg kijelölés alapján elláttuk az építéshatósági 
feladatokat. A kiemelt építéshatósági feladatokban az ügyesetek emelkedése 
figyelhető meg, amelyet bonyolít, hogy az ügyintézés az ÉTDR rendszerben történő 
feltöltés után indul, a feltöltés technikai feltételei nem minden esetben biztosítottak, 
több problémát okoz. 

Ugyancsak problémaként jelentkezik az egyes pályázatokhoz kért igazolások 
kiadása, amelyre vonatkozó iratanyag szinte az utolsó percekben kerülnek 
feltöltésre, és a pályázati lehetőségek szűkössége miatt a befogadó nyilatkozatra az 
ügyfélnek azonnal szüksége van. 
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A vonatkozó kérelmeket több esetben hiányosan nyújtják be, ami az eljárás 
teljesítési határidejének meghosszabbítását teszi szükségessé.  

 
 

V. Beszámoló a Kistérségi Hivatal munkájáról  
 
A Kistérségi Hivatal SzMSz szerint engedélyezett létszáma 3 fő. A beszámoló a 
Többcélú Társulás munkaszervezetének tevékenységét teljes körűen mutatja be, így 
annak vannak olyan részei is, amelyek településünket nem érintik. 
 

Pénzügyi- gazdálkodási feladatok 
 
A Társulás gazdálkodásának könyvvezetési, számviteli feladatait, a projektek 
elkülönített könyvelését 2 fő munkatárs és egy fő mérlegképes könyvelő - projekten 
belül megbízási szerződés alapján - látja el. 
A többcélú kistérségi társulás éves költségvetésének összeállítását megelőzően, 
annak előkészítéseként elkészül a költségvetési koncepció, valamint a Társulás 
költségvetése, meghatározott szerkezetben. Kidolgozásra kerülnek az előirányzat 
módosítási javaslatok. 
A munkatársak ellátják az üzemeltetési, fenntartási működési feladatokat, 
beruházások pénzügyi teljesítését, nyilvántartásba vételét. 
Eleget tesznek az orvosi ügyeletek működtetési hozzájárulásának beszedése, 
nyilvántartása, tovább utalása feladatoknak. 
Munkavállalók részére nem rendszeres kifizetésének, változó bér jelentése az KIR3 
programban. 
A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat a házipénztár és pénzkezelési szabályzat 
szerint látják el. A KSH felé előírt határidőkben gazdasági eseményekről adatot 
szolgáltatnak. A NAV felé a jelentési kötelezettségeknek határidőben eleget tesznek. 
Ellátják a kistérségi társulás működésével kapcsolatos gazdasági események 
nyilvántartását, főkönyvi könyvelését, amely TATIGAZD program segítségével 
történik. 
Jogszabályban előírt időszakonként és tartalommal adatot szolgáltat (Pénzforgalmi 
jelentés, Mérlegjelentés). 
Elkészítik a féléves, éves beszámolót a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága 
által meghatározott határidőre az eber42 programsegítségével.  
Ellátják a kistérségi foglalkoztatásokhoz kapcsolódó munkaügyi feladatokat - 
munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, szabadság nyilvántartás 
vezetése, jelentés készítése a munkából való távolmaradásról, munkáltatói 
igazolások kiadása.  
A Társulás számára előírt pénzügyi jelentési és beszámolási kötelezettségnek 
minden esetben határidőben eleget teszünk. 
 
Pályázatok, projektek megvalósítása 
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása fejlesztéssel kapcsolatos feladatait 
szintén 2 fő látja el. Tevékenységük nagy részét a kistérség fejlesztését szolgáló 
pályázati források felkutatása, pályázatírás, pályázatok lebonyolítása jelentik.  
 
2013. évben is aktív pályázati tevékenység folyt a társulásnál.   
 
1./ Pedagógiai innováció az Edelényi Kistérségben 
Konstrukció: TÁMOP-3.3.7-09/1-2010-0010 
Támogatás: 97 060 000 Ft 
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A projekt ideje: 2011. november 1. – 2014. április 30. 
A projekt megvalósítása: 
A projekt célja a térség hátrányos helyzetéből adódó kompenzáció a térségben 
működő és az ott tanuló gyerekek és az ott dolgozó pedagógusok részére 
Célcsoportjai:  

- fenntartók: kezdetben minden olyan intézményfenntartót bevontunk, akik 
köznevelési intézményt tartottak fent, jelenleg csak az óvodákat működtető 
önkormányzatokat célozzuk meg az fenntartott intézményeken keresztül 

- intézményvezetők: akik nélkül a program nem lenne megvalósítható 
- pedagógusok: akik a gyakorlatban végrehatják a tevékenységeket 
- tanulók. akiknek aktív részesei – a jelenleg is folyó- tevékenységeknek 

Bevont intézmények:  
- minden általános iskolai feladatot ellátó intézmény:  

o Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola, Boldva 
o Borsodsziráki Általános Iskola, Borsodszirák 
o Alapítványi Oktatási Központ, Edelény 
o Szt. Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Edelény 
o Borsodi Általános Iskola, Edelény 
o Szendrőládi Általános Iskola, Szendrőlád 
o Martinkó András Általános Iskola, Szuhogy 
o Apáczai Csere János Általános Iskola, Szendrő 
o Szalonnai Általános Iskola, Szalonna 
o Szini Általános Iskola, Szin 
o Aggteleki Általános Iskola, Aggtelek 
o Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola, Szögliget 
o Körzeti Általános Iskola, Bódvaszilas 
o Rakacai Általános Iskola, Rakaca 
o Körzeti Általános és Szakiskola, Lak 

- a pedagógus képzésekbe bevonásra kerültek az óvodák is:  
o Napköziotthonos Óvoda, Bódvaszilas 
o Mesevár Napköziotthonos Óvoda, Boldva 
o Mesevár Napköziotthonos Óvoda, Zilizi Tagóvoda 
o Bartók Béla Általános Művelődési Központ, Napköziotthonos Óvoda 
o Nefelejcs Óvoda, Edelény 
o Mátyás Óvoda és Bölcsőde 
o Napköziotthonos Óvoda, Szuhogy 
o Napköziotthonos Óvoda, Hangács 
o Napköziotthonos Óvoda, Hidvégardó 
o Napköziotthonos Óvoda, Jósvafő 
o Napköziotthonos Óvoda, Aggtelek 
o Napköziotthonos Óvoda, Perkupa 
o Napköziotthonos Óvoda, Rakaca 
o Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda, Szendrő 
o Napköziotthonos Óvoda, Szalonna 
o Napköziotthonos Óvoda, Szin 
o Napköziotthonos Óvoda, Szögliget 
o Napköziotthonos Óvoda, Szendrőlád 
o Napköziotthonos Óvoda, Tomor 

- a továbbképzéseken összesen 264-en vettek részt. 
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- A tanulói tréningek a következő időpontokban kerültek megrendezésre ebben 
az évben:  

Iskola neve  Helység  Létszám  Időpont  

Apáczai Csere János Általános 
Iskola 4 alkalom 

Szendrő 66 fő október 14-15-16. 

Általános Iskola Szin 15 fő november 13-15.  

Általános Iskola  Rakaca 18 fő szeptember 16-17-18 

 Általános Iskola Szalonna 15 fő szeptember 18-19-20. 

Görögkatolikus Általános Iskola 2  Edelény 24 fő október 7-8-9. 
Görögkatolikus Általános Iskola 3 Edelény 25 fő december 4-6. 
Görögkatolikus Általános Iskola 4 Edelény 26 fő október 22-25.  
Általános Iskola  Szendrőlád 22 fő október 16-17-18. 
Martinkó András Általános Iskola 1. Szuhogy 15 fő szeptember 11-12-13. 
Szathmáry Király Ádám Körzeti 
Általános Iskola 

Boldva 21 fő november 4-5-6. 

Bartók Béla ÁMK , Általános Iskola Borsodszirák 16 fő 2013. december 18-19-20 
Általános Iskola és Szakiskola Lak 11 fő november 4-6. 
Körzeti Általános Iskola 1. Bódvaszilas 26 fő 2013.  október 7- 

Általános Iskola Aggtelek 7 fő 2013. november 5-6-7. 
Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi 
Általános Iskola 2 alkalom 

Szögliget 23 fő szeptember 9-10-11. 

Borsodi Általános Iskola 1. Edelény 15 fő 2013. szeptember 18-20  
Borsodi Általános Iskola 2. Edelény 15 fő december 4-6. 
Borsodi Általános Iskola 3. Edelény 16 fő 2013. szeptember 18-20  
Alapítványi Oktatási Központ Edelény 15 fő november 19-20-21 
 
2013. július 1-5 között került sor ebben az évben az „ismeretlen ismerős” 
múzeumpedagógiai tábor lebonyolítására. Ebben az évben a következő 
intézményekből vettek részt a  hatodik osztályos tanulók a táborban, ahol teljes 
ellátást kaptak:  

o Szathmáry Király Ádám Általános Iskola, Boldva 
o Alapítványi Oktatási Központ, Edelény 
o Borsodi Általános Iskola, Edelény 
o Szt. Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Edelény 
o Szendrőládi Általános Iskola, Szendrőlád 
o Körzeti Általános Iskola és Szakiskola, Lak 
o Körzeti Általános Iskola, Bódvaszilas 
o Borsodsziráki Általános Iskola, Borsodszirák 

 
Minden a programba bevont általános iskola – jelenleg – nyolcadik osztályos 
osztályfőnökei és intézményvezetői határozott idejű szerződés keretében dolgozzák, 
ki a második körös pedagógiai innovációjukat, amiért megbízási díjat kapnak! 
 
Minden iskolába eljuttattuk a múzeumpedagógiai foglalkozáshoz kapcsolódó tanári 
és tanulói kiadvány példányait és a tanulók megismeréséhez jól használható 
módszertani kiadványt is 
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2./ „Lépéssorozat az egészséges életért” – Egészségre nevelő és szemléletformáló 
programok az Edelényi Kistérségben 
Konstrukció: TÁMOP-6.1.2/LHH-09/1 
A projekt összköltségvetése 87.532.529 Ft. 
A projekt befejezésének dátuma: 2013. április 30. 
 
Fenntartási időszak: 
A projekt fenntartási kötelezettsége: 2016. február 
A projekt zárását követő 5 éven belül az eszközök nem idegeníthetőek el. 
 
A projekt indoklása: 
A „Lépéssorozat” az egészségesebb életért az Edelényi Kistérségben” című projekt 
célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek 
elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi 
programok elterjesztése, az életminőség javítása. 
Az előkészítési szakaszban megtörtént a kapcsolatfelvétel olyan szervezetekkel, akik 
elkötelezettek az egészséges életmód, a sportolás és egészséges táplálkozás 
mellett, ismerik a helyi problémákat és hatékonyan képesek közreműködni a 
lakosság aktivizálásában, a tevékenységek megvalósításában.  
A felmérés eredményeként a következő fő problémák (5 téma) kerültek azonosításra: 
• Az egészséges táplálkozás, illetve energiaegyensúly kérdésköre  
• A lakosság rendszeres testmozgását elősegítő szabadidős programok csekély 

száma 
• A lelki egészség megőrzésére irányuló egészségfejlesztési és megelőzési 

programok hiánya 
• A szenvedélybetegségek kialakulásának magas kockázata  
• Elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési ismeretek hiánya. 
A projektben ezen területek fejlesztése történik, a problémákra adott válaszokkal.  
 
A projekt fő tevékenységei: 
A projekt, a célját népszerűsítés, megerősítés és tájékoztatás eszközeivel kívánja 
elérni. Ennek eszközei a rendezvények és a különböző kiadványok, tanulmányok és 
elkészülő egészségtervek. 
Rendezvényekből két fő típus jelenik meg a programban. A klubszerű, a 
nagyrendezvény és ezek ötvözete, egészséghét. 
 
Klubszerű programjaink 4 csoportba bonthatóak. 
 
1.) önálló, 12 hónapon át, havonta egy alkalommal megrendezésre kerül 
klubfoglalkozás sorozat, amely többféle egészségterülettel kapcsolatosan végzi 
tevékenységét. (összesen 31 klub, klubfoglalkozás összesen 372) 
2.) Az egészséghetek rendezvénysorozatában megvalósuló klubszerű foglalkozások, 
amelyekből egészséghetenként 10 kerül megrendezésre. (12 egészséghét, azaz 
összesen 120 klubfoglalkozás) 
3.) Szakmai klub, amely az érintett klubvezetők tevékenységét segíti a 
programsorozat megvalósítása alatt. (3 mikrotérségben 5-5 alkalom, összesen 15 
alkalom) 
4.) Klubszerű foglalkozások valósulnak meg a 12 iskolai és munkahelyi csoportnak 
megtartandó 1-1 táborban (5 klubnaptábor, összesen 60 klubfoglalkozás.) 
A projekt időtartama alatt összesen 567 klubfoglalkozás került megtartásra. 
 



 
 

 108 
 
 

A nagyrendezvényekből, 36 került megrendezésre. Ezek két egymástól csak 
kismértékben különböző formában kerültek magvalósításra. Ezek az egészségnapok 
(24) és a tematikus nagyrendezvények (12). 
Megrendezésre kerültek tematikus nagyrendezvények, amelyek olyan a térségben 
rendszeresen megtartott programokhoz csatlakoztak és tematizálták át azokat, 
amelyeken eddig az egészség sem célként, sem tartalomként nem vagy csak 
részben jelent meg. Ezek nagyobb létszámot (500-1000 fős), megmozgató 
események (pl. Kistérségi Szakmai Nap, Falunapok, Bódva-völgyi Maraton, stb.) 
amelyek szokásos programja most kiegészült az egészségnevelési program 
céljaihoz kapcsolódó elemekkel.  
Az egészséges életmód megismertetését kiadványok (programfüzetek, tematikus 
kiadványok, stb.) marketinganyagok (apró sportszerek, jelvények, stb.) is segítették. 
(Eseménynaptár, tematikus kiadvány összesen 22.500 példányban). 
A projekt során elvégzett felmérések jól szolgálták az egyes színterek és a Kistérség 
egészségtervének az elkészítését is, mely a programsorozat továbbviteléhez is 
támpontot adhat. A program keretében elkészült a 12 mikrotérségi, és az 1 átfogó, 
teljes edelényi kistérségre vonatkozó egészségterv. 
 
Eredmények: 
A projekt tervezési időszakában, és a Cselekvési és Ütemterv összeállításánál 
igyekeztek a lehető legszélesebb kört bevonni a megvalósítás folyamatába. A 
rendezvények és egészségtervek által gyakorlatilag a Kistérség minden települése 
érintettként szerepelt a projektben. Természetesen az ESZA által megkövetelt 
indikátormutatók teljesülése érdekében a magasabb lélekszámú, iskolával, óvodával, 
civil szervezetekkel, közintézményekkel rendelkező települések prioritást élveztek a 
projekt során. 
 
Projektindikátorok: 

• Programokba bevont résztvevők száma: 19740 fő 
• 75%-os sikeresen résztvevő,  
• 30 db Partnerségi megállapodások megkötése 
• 12500 kiadvány megjelentetése 

1.táblázat 
Helyszín  Rendezvény 

jellege 
Kedvezményezett 
intézmény vagy 
szervezet neve 

marketing (kiadvány, 
sportszer, tanulmány) 

Ft/eze
r 

Abod   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Aggtelek  Klubrendezvény (2) 
Egészséghét (1)  
Tábor (1) 

- Önkormányzat 
- Aggtelekért 

Baráti Kör 
- Általános Iskola 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjak,  

158,5 
940 
775 
626 

Becskeháza   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Bódvalenke   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Bódvarákó   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 

158,5 
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kiadványok 
Boldva  klubrendezvény /1/ 

Egészséghét /2/ 
- Önkormányzat 

(IKSZT) 
- Általános Iskola 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjak, 

158,5 
470 
1550 

Borsodszirák  Klubrendezvény /1/ 
Egészséghét /1/ 

- Önkormányzat 
- Észak-

magyarországi 
Ökológiai 
Partnerség 
Alapítvány és 

- Általános Iskola 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjak 

158,5 
470 
775 

Bódvaszilas  Klubrendezvény /2/ 
Egészséghét /1/ 

- Családsegítő 
Központ 

- Önkormányzat 
és Általános 
Iskola 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjazások 

158,5 
940 
775 

Damak  - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Debréte   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Edelény  Klubrendezvények 
/9/ 
Egészséghetek /2/ 
Tematikus 
Nagyrendezvények 
/2/ 
Tábor /3/ 

- Alapítványi 
Iskola 

- Bódva völgyi 
Tömegsport 
Egyesület 

- Önkormányzat 
- EEFV 
- Futball Barátok 

Köre 
- Kistérségi 

Társulás 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjak, 

158,5 
4230 
1550 
960 
1878 

Égerszög   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Galvács  Egészségnap - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 
356 

Hangács  Egészségnap - Önkormányzat 
(Óvoda) 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok  

158,5 
356 

Hidvégardó  Egészséghét /1/ 
Tematikus 
Nagyrendezvény 
/1/ 

- Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjak, 

158,5 
775 
480 

Hegymeg   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Irota   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Jósvaf ő Egészségnap - Önkormányzat Települési egészségterv 158,5 
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+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

356 

Komjáti   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Lak  Egészségnap - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, díjazások 

158,5 
356 

Ládbeseny ő Tematikus 
Nagyrendezvény 
(2) 

- Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, díjazások 

158,5 
960 

Martonyi  Tematikus 
Nagyrendezvény  
Egészségnap  

- Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, díjazások 

158,5 
480 
356 

Meszes  - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Nyomár   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Perkupa  Klubrendezvény /1/ 
Tematikus 
Nagyrendezvény 
/1/ 
Egészségnap  

- Önkormányzat 
- Perkupa 

Sportegyesület 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjak 

158,5 
470 
480 
356 

Rakaca Egészségnap - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 
356 

Rakacaszend   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Szakácsi   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Szalonna  Egészséghét - Önkormányzat 
- Általános Iskola 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, díjak 

158,5 
775 

Szendrő Klubrendezvény /8/ 
Tematikus 
Nagyrendezvény 
/2/ 
Egészséghetek /3/ 
Tábor /2/ 

- Önkormányzat 
- Általános Iskola 
- Szendrő Városi 

Sportegyesület 
- Hétszínvirág 

Óvoda 
-  

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjazások 

158,5 
3760 
960 
1550 
1252 

Szendrőlád  Klubrendezvény /2/ 
Egészségnap  
Tábor /1/ 

- Önkormányzat 
- Szent Kamill 

Idősek Otthona 
- Bhim Rao 

Egyesület 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, díjazások 

158,5 
940 
356 
626 
 

Szin  Klubrendezvény /1/ 
Egészségnap  

- Önkormányzat 
- Általános Iskola 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 

158,5 
470 
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problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjak 

356 

Szinpetri   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Szögliget  Klubrendezvény /3/ 
Tematikus 
Nagyrendezvény 
/1/ 
Egészségnap  
Tábor /3/ 

- Önkormányzat 
- Ménesvölgyi 

Tudásvető 
Iskola 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, 
sportszerek, díjazások 

158,5 
1410 
480 
356 
1878 
 

Szőlősardó  Klubrendezvény /1/ - Önkormányzat 
- Barakonyi 

Patakvölgy 
Egyesület 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, díjazások 

158,5 
470 

Szuhogy  Egészségnap  - Önkormányzat 
- Általános Iskola 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok, díjak 

158,5 
356 

Teresztenye   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Tomor   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Tornabarakony  Tematikus 
Nagyrendezvény 
/1/ 
Tábor bérleti díj /2/ 

- Önkormányzat 
- Baráti Kör 

Tornabarakonyé
rt 

Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 
480 
500 

Tornanádaska   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Tornakápolna   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Tornaszentandrás  Egészségnap  - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 
356 

Tornaszentjakab  Tábor /2/ bérleti díj - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 
500 

Varbóc   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Viszló   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Ziliz   - Önkormányzat Települési egészségterv 
+ kiadványok, publikus 
problémacsoportos 
kiadványok 

158,5 

Összesen 47 198 
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Minden rendezvénytípuson bérleti díjat, étkezést, utaztatást, rendezvényszervezést 
és előadókat biztosított a Társulás. Az említett szolgáltatások tekintetében a 
tevékenységeket kiszerződött partner biztosította a különböző típusú 
rendezvényeken.  
 
Költségbontás a programban megvalósuló rendezvénytípusokról és tervekről: (2. 
táblázat) 

- Átlagosan egy 12 alkalmas Klubtevékenységre 470.000.- Ft-ot biztosított a 
Társulás a kiszerződött partnereken keresztül. (90.000 forintot bérleti díjra, 
112.000 forintot étkezésre, 75.000 forintot utaztatásra, 130.000 forintot 
rendezvényszervezésre és 63.000 forintot előadók biztosítására) 
 

- Átlagosan egy Tematikus nagyrendezvényre 480.000.- Ft-ot biztosított a 
Társulás a kiszerződött partnereken keresztül. (90.000: bérleti díj, 96.000: 
étkezés, 100.000: rendezvényszervezés és 194.000 forint előadók 
biztosítására) 
 

- Átlagosan egy Egészséghétre 775.000.- Ft-ot biztosított a Társulás a 
kiszerződött partnereken keresztül. (170.000: bérleti díj, 96.000: étkezés, 
54.000: utaztatás, 190.000: rendezvényszervezés és 265.000: előadók 
biztosítására) 
 

- Átlagosan egy Egészségnapra 356.000.- Ft-ot biztosított a Társulás a 
kiszerződött partnereken keresztül. (50.000: bérleti díjra, 96.000: étkezésre, 
36.000: utaztatásra, 50.000: rendezvényszervezésre és 124.000: előadók 
biztosítására) 
 

- Átlagosan egy 5 napos Táborra 626.000.- Ft-ot biztosított a Társulás a 
kiszerződött partnereken keresztül. (250.000: bérleti díj, 200.000: étkezés, 
106.000: rendezvényszervezés és 70.000: előadók biztosítására) 
 

- A 12 darab mikrotérségi Egészségterv, és az 1 darab Edelényi Kistérség 
Egészségterve és az 5 darab Problémacsoportos kiadvány, illetve az azokból 
készült slideshow a kistérség mind a 47 települését érinti és irányt mutat a 
közeljövőben az egészséges életmódot illetően. A tervek összességében 
7.450.000.-forintba kerültek, ez arányosan a 47 településre lebontva 158.500.- 
forintot jelentenek! 

 
A projekt sikeres megvalósításához szükség volt a rendezvényekhez bizonyos 
anyagköltségek elszámolására. Ezek főként a rendezvényeken résztvevők 
díjazásából fakadtak. A következő táblázat tartalmazza az egyes programtípusok 
szerint a szükséges költségtételek darabszámát, egységárát és a ráfordításokat. 
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2. táblázat 

Megnevezés Egységár (Ft/b) 

Az egyes program típusok megvalósításához szükséges darabszámok 

Összesen (Ft) 
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Érem 250 240 60 120 60 60 240 780 195 000  

Serleg 4 000 20 24 48 24     116 464 000  

Kitűző 150 1200       60 240 1500 225 000  

Oklevél 100 1200 120 120 120 60 100 1720 172 000  

Bögre 600 240 36 60 36 20 40 432 259 200  

Kulacs 600 240 36 60 36 20 40 432 259 200  

Törölköző 1 500 240 36 60 36 20 40 432 648 000  

Póló 1 500 240 36 60 36 20 40 432 648 000  

Basebalsapka 800 240 36 60 36 20 40 432 345 600  

Összesen                 3 216 000  

A táblázatban szerepeltett díjazások minden rendezvénytípusnál kiosztásra kerültek 
az 1. táblázatban szereplő - Partnerségi Megállapodással - rendelkező megvalósító 
szervezetek számára. (Önkormányzatok, Iskolák, Alapítványok, Egyesületek, stb.)  
 
A mikro térségi Egészségtervek és a Problémacsoportos kiadványok mindenki 
számára hozzáférhetőek az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásánál, Fazekas 
Péter Projektmenedzsernél. 
 
A projekt keretén belül 7.753.000 Ft értékben a következő sport és egészségügyi 
eszközök beszerzésére került sor:  
Gumikötél, Hullahopp karikák, Ugrókötelek, Kosárlabda palánkok, Ülőlabdák, Fitness 
labdák, Medicin labdák, Labdák (kézi, kosár, tenisz, foci), Ütők (pingpong, tollas, 
tenisz), Pingpongasztal, Pingpong elválasztó, Floorball felszerelés, Asztali foci, 
Polifoam, Kézilabda kapuháló, Trambulin, Mikroszkóp, Kézi súlyzók, Iránytű, 
Egyensúlyozó eszköz, Vérnyomásmérő, Test zsírmérő, Sebimitáció, Ételpiramis, 
Fogápolási modell, Laptop,  Projektor, Digitális fényképező, Nyomtató, Diktafon, 
Pendrive, CD-s rádió, Lépésszámláló, Társasjátékok, Mérőeszközök, Oktató CD 
egészség témában, Szakkönyvek, Kiállító paraván, Sátor, Katalógus állvány, 
Újraélesztés oktatására szolgáló torzó kijelzővel (felnőtt, baba), Tüdő, máj, szív 
modell 
 
Az eszközök szintén a rendezvényekhez kapcsolódóan kihelyezésre kerültek a 
megvalósító partnerszervezetekhez. 
A sport és egészségügyi eszközök előzetes igényfelmérés alapján illetve a 
rendezvények számának megfelelően arányosítva kerültek kihelyezésre.  
 
A projekt megvalósítása a szakmai tervnek megfelelően zajlott. A projektzárást 
követő helyszíni ellenőrzésére 2013. október 8-án került sor. 
Az ESZA ellenőrei a vizsgálat során a projektet rendben találták, hiánypótlásként a 
következő beavatkozásokat írták elő: 

• Elkülönített könyvelési dokumentáció megküldése, 
• 3/2012 bérösszesítő sorszámozásának javítása 
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• „C” és „D” típusú projekttáblákon a projekt befejezésének módosítása 
szükséges illetve azokról fotódokumentáció benyújtása 

 
A hiánypótlást a Pénzügyi vezető illetve a Projektmenedzser határidőn belül 
benyújtotta. 
Az ESZA Kft. a korrekciós dokumentumok vizsgálta során a hiánypótlásban 
benyújtott anyagot jóváhagyta és megfelelőnek találta. További intézkedést nem írt 
elő. 
 
3./ „Kistérséget építünk” – Foglalkoztatási program keretében nyújtott 
segítségnyújtás az Edelényi Kistérségben 
Konstrukció: TÁMOP-5.1.1-09/6 
Támogatás: 135 454 780 Ft 
  
A „Kistérséget építünk” foglalkoztatási projekt a „Több lábon” projekt folytatása. 
Méretében és időtartamában eltér az előző projekttől. A projekten belül 41 fő, az 
Edelényi kistérségben élő - lehetőleg diplomával rendelkező - tartós munkanélküli, 50 
éven felüli, gondozásból visszatérő vagy pályakezdő, személy foglalkoztatására 
került sor, 13 hónap időtartamban. 
 
A projekt megvalósítása: 
A projekt időtartama: 2012. szeptember 1. – 2013. szeptember 30. 
A projekt első szakasza lezárult, azonban 7 fő 7 havi továbbfoglalkoztatásának 
lehetőségét kértük a közreműködő szervezettől, amit a program költségvetése 
lehetővé tesz. 
 
A projekt megvalósítása során munkavállalóink kihelyezése által a térség alábbi 
települései, a településen belül az alábbi cégek részesültek kedvezményben: 
 
  
Sorszám  Település neve Kedvezményezett cég neve Fő  

1.  Szendrő Szendrő Város Önkormányzata 2  
2.  Edelény Foster Gyula nemzeti Örökség Gazd-i és Szolg-i KP. 

Kastélysziget projekt 
 

2 
 

3.  Borsodszirák Policell Kft. 2  
4.  Perkupa Egységes Óvoda és Bölcsöde 2  
5.  Szuhogy Hungaropec Kft. 1  
6.  Edelény Szent Miklós Görög. Kat Ált. Isk. 2  
7.  Edelény  Borsod-Torna-Gömör Egyesület (LEADER HACS) 2  
8.  Jósvafő Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2  
9.  Edelény Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 17  
10.  Szendrő Apáczai Csere János Ált. Isk. 1  
11.  Tornabarakony Tornabarakony Község Önkormányzata 1  
12.  Edelény Edelény Város Önkormányzata 2  
13.  Hidvégardó Hidvégardó Község Önkormányzata 1  
14.  Szendrőlád Bhim Rao Egyesület 1  
15.  Perkupa Perkupa Község Önkormányzata 1  
16.  Edelény Városi Könyvtár 1  
17.  Szendrő Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 1  
18.  Teresztenye Teresztenye Község Önkormányzata 1  
19.  Szendrő Közművelődési Központ és Könyvtár 1  
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20.  Szendrő Galva Kft. 1  
21.  Edelény Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala Edelény Járási Földhivatal 
1  

22.  Ziliz Mesevár Napközi Otthonos Óvoda 1  
23.  Edelény Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 

Kft. 
1  

24.  Edelény Csereháti Településszövetség 2  
25.  Szalonna Szalonnai Körjegyzőség 1  
26.  Borsodszirák Borsodszirák Község Önkormányzata 1  

 
4./ Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi 
Kistérségben. 
Konstrukció: TÁMOP-5.2.3-A-12/1 
Támogatás: 560.103.670.- 
 
A projekt megvalósítása: 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 16/2013. (III.21.) 
határozatával döntött az „Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik 
felzárkózási esélyeinek növelésére c. pályázati felhívásra, kódszáma: TÁMOP-5.2.3-
A-12/1” program támogatási szerződésének aláírásáról. 
A szerződés 2013. április 27-én aláírásra került. 
A pályázati program megvalósításának időszaka: 2013. május 02 - 2015. április 30. 
A projekt konzorciumi együttműködésben valósul meg. A konzorciumi partner a 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, amely a szendrői Biztos Kezdet Házat 
üzemelteti. 
 
A pályázati program megvalósításának előkészítése lezárult, a Biztos Kezdet Ház és 
a Közösségi Ház Edelény, Bányász út 2. szám alatti kialakítása és műszaki átadása 
megtörtént. A balajti Biztos Kezdet Háznak helyet adó ingatlant Balajt Község 
Önkormányzata adta használatba a projekt megvalósítása céljából. A szolgáltatások 
beindultak, az ingatlanok berendezése és felszerelése folyamatosan történik. A 
szolgáltatások felmenő rendszerben bővülnek, és a jövő év elejére elérhetik a teljes 
kapacitást, amely garanciát biztosít a pályázatban foglalt indikátorok teljesítésére. 
 
A térség öt településén (Edelény, Szendrőlád, Szendrő, Rakaca, Tornanádaska), hat 
iskolában működik iskolai szociális munkás a 2013-2014. tanév idejére. 
 
Az Edelényi Járás területén működő pedagógiai szakszolgálat, a projekt keretében 
80 óra logopédus, 40 óra fejlesztő pedagógus, 40 óra gyógypedagógus és 40 óra 
pszichológus kapacitásbővítést kapott. 
 
A kistérség 3 településén (Szendrőlád, Rakaca, Rakacaszend) indult be 
tanodajellegű szolgáltatás, amely 80 gyermeket érint közvetlenül. További kettő 
tanodajellegű szolgáltatás kialakítása folyamatban van. 
 
A projektben 37 fő dolgozik munkaszerződéssel és 7 fő megbízásos jogviszonyban. 
 
A projektben foglalkoztatott szakemberek folyamatos továbbképzéseken és 
műhelymunkákon vesznek részt. A kistérségi projektnek kötelezően együtt kell 
működni az Emberi Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő által delegált szakértői 
stábbal, a Magyar Tudományos Akadémiával, az országos Biztos Kezdet 
Programmal és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal.  
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Az EMET képviselői rendszeresen felkeresik az edelényi projekt szakmai stábját, 
illetve tematikus területi műhelyeket szerveznek, az MTA monitoring feladatokat 
végez, illetve a kistérségi szükségletfelmérés szakmai hátterét biztosítja. 
 
A projekt által érintett térségi szereplők tájékoztatása folyamatos. 
 
5./ Ismerd meg az Edelényi Kistérség természeti-, kulturális- és építészeti örökségét 
alkotó tábor 
Konstrukció: IFJ-GY-13-B 
Támogatás: 370.000.- Ft 
 
A projekt megvalósítása: 
2013. április 29-én pályázat került benyújtásra a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram 
Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázati 
felhívására Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek 
rendezvényeinek támogatása IFJ-GY-13-B pályázati kategóriában. A pályázati 
program megvalósítására a társulás 370.000.- Ft támogatást nyert, melyhez a 
kötelező saját forrás 56.000.- Ft. 
A pályázat keretében 16 hátrányos helyzetű tanuló 2 fő nevelő kíséretében 4 napos 
alkotótáborban vehet részt, ahol megismerkednek a kistérség nevezetességeivel is. 
 
6./ Programsorozat a térségi identitástudat erősítésére és propagálására 
Konstrukció: LEADER 
Támogatás: 3.000.000.- Ft 
 
A projekt megvalósítása: 
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szakmai Nap címmel korábban 
rendszeresen megrendezett rendezvény idén forráshiány miatt elmaradt.  
Azonban 2013. június 17-én a társulás pályázatot nyújtott be programsorozat 
megrendezésének céljából a Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban 
nyújtandó támogatások elnyerésére. A 4 egymást követő napon megvalósítandó 
rendezvény 3.000.000.- Ft támogatásban részesült. A rendezvények lebonyolítására 
2014-ben kerül sor. 
 
Már megvalósult pályázati programok kötelező után követése 
A társulás által beadott Házi és közösségi komposztálás elindítására és 
fenntartására vonatkozó (KEOP-2009-6.2.0/A kódszámú) nyertes pályázat 
megvalósítása, kivitelezése befejeződött, a projektzáró elszámolása megtörtént.  
A projekt továbbműködtetése 5 évig a következőképpen: 8 db nagy komposztáló 
keret, 14 db elektromos komposztaprító berendezés, 4 db benzines komposztaprító 
berendezés díjmentes rendelkezésre bocsájtása lakossági használatra. 
Népszerűsítő rendezvények ismertető előadások, kiadványok, helyi médiában 
történő tájékoztatás a fenntartási időszak alatt. Honlap fenntartás, üzemeltetés. 
 
A lakosság folyamatosan igénybe veszi és használja a komposztaprító gépeket, 
amelyek dokumentálásra kerülnek. A fenntartásáról évente Projekt Fenntartási 
Jelentést kell készíteni. Az Első Projekt Fenntartási Jelentés 2013. 05. 15. napon 
került elfogadásra a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság által. 
 



 
 

 117 
 
 

A társulás által beadott TÁMOP-5.1.1-09/4-2009-0008 azonosító számú civil 
szervezetek fejlesztésére irányuló pályázati program fenntartása, tovább 
működtetése, a honlap fenntartása 5 év kötelezettséget ró a társulásra, továbbá a 
fenntartásáról évente Projekt Fenntartási Jelentést kell készíteni. 
Az első Projekt Fenntartási Jelentést benyújtási határideje: 2013.11.22. 
 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum: 
Feladatai: működtetés, pályázatkészítés, program és költségvetés elkészítése, 
programkoordinálás, tapasztalatcsere előkészítése, kapcsolattartás egyéb KEF-
ekkel, pályázati program lebonyolítása, elszámolás, beszámoló elkészítése, KEF 
tagok képzése, konferenciák szervezése. Elkészült a KEF drog prevenciós stratégiai 
programja, az azóta elfogadott nemzeti drog stratégiához való illesztése, cselekvési 
terv elkészítése az idei pályázati program része. 
 
Új pályázat készítése a 2013-2014 évi működtetésre, koordinációs tevékenység 
végzésére, kötelező programelemek megvalósítására, amely 2013. október 30-án 
benyújtásra került. Igényelt támogatás: 650.000.- Ft, saját forrás 73.000.- Ft. 
 
A KEF 2013-ban 2 nagy prevenciós program – egy önkormányzati és egy egyházi 
program - összeállításában, pályázatának benyújtásában nyújtott segítséget, 
nyertesség esetén a lebonyolításban is részt vállal. 
 
Közbeszerzési feladatok: 
2013. évben 2 közbeszerzést folytatott le a Társulási Tanács. 
A tervezett közbeszerzések mindegyike a „Komplex program megvalósítása a 
gyermek-szegénység ellen az Edelényi Kistérségben  -  TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-
0012” projekt megvalósításához kapcsolódott. 

1. eljárás 

A közbeszerzés tárgya: „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység 
ellen az Edelényi kistérségben” projekt keretében  az Edelény 652 hrsz alatti 
ingatlanon Közösségi Szolgáltató Ház és Biztos Kezdet Ház kialakítása építési 
beruházás műszaki leírás szerint” 
Az eljárás: hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) 
bekezdése szerint. 
Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők: 

1./ Elektro-Trió Kft.  3780 Edelény, Csalogány u. 14.  
2./ Mónusz Kft.  3780 Edelény, Ady Endre utca 23.  
3./ Bódva-Ép Kft. 3780 Edelény, Petőfi utca 5.  
 

Nyertes ajánlattevő és ajánlatának főbb tartalmi elemei: 
Mónusz Kft. (3780 Edelény, Ady Endre utca 23.)  
Ajánlati ár nettó: 33.066.494.- Ft + ÁFA HUF 

 
2. eljárás 

A közbeszerzés tárgya: „Tanoda-jellegű szolgáltatás biztosítása Rakaca és 
Rakacaszend településeken, pályázati dokumentáció, projektütemezés és a tételes 
műszaki leírás szerint”  
Az eljárás: Kbt. 122. § (7) bekezdése a.) pontja szerinti hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás  

Ajánlattételre felkért gazdasági szereplők: 
1./ Karlowits-Juhász Orchidea egyéni vállalkozó 3529 Miskolc,Perczel Mór u. 54. 1/4. 
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2./ Gargantua Bt. 3528 Miskolc, Benkő Sámuel u. 10. 
3./ Miskolci Apostoli Exarchátus 3526 Miskolc, Szeles utca 59. 

Nyertes ajánlattevő és ajánlatának főbb tartalmi elemei: 
Miskolci Apostoli Exarchátus 3526 Miskolc, Szeles utca 59. 
Ajánlati ár bruttó: 20.750.000.- HUF 

 
ÖSSZEGZÉS 

 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjeként elsődleges célom, hogy a 
Hivatalt a lakosság többségének megelégedése szerint vezessem. A mindennapi 
feladatok sajnos rengeteg kihívást rejtenek számunkra, melyek megoldása során 
gyakran kell megküzdenünk az emberi tényezők okozta nehézségekkel. 

Remélem, hogy a Hivatal munkájáról szóló beszámolóval átfogó képet adtunk a 
mindennapi tevékenységünkről, és a városért végzett munkákról. 

 

Edelény, 2014. február 5. 

Vártás József 
         jegyző 
 
 
 
6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat  2013.  évi  költségvetéséről  szóló 7/2013. (II.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 6./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a 
bizottság véleményét: 
A 2013. évi költségvetési rendeletet legutóbb 2013. november 20-án módosította a 
Képviselő-testület. A bizottság megállapította, hogy jelen rendeletmódosítás az azóta 
eltelt időszak testületi határozatainak átvezetéseit, az állami támogatások 
módosításait és az átvett pénzeszközök támogatásait tartalmazza. Bizottság a 2013. 
évi költségvetést 2.500.790 eFt költségvetési bevétellel, 2.912.979 eFt kiadással, 
130.414 eFt finanszírozási kiadással és 542.603 eFt bevétellel elfogadásra javasolja. 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai 
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta következő rendeletét: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2014.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 7/2013. (II.13.) 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,  
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1, és 2.19. pontjaiban 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és  
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013.(II.13.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 

 „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését 
 

a) 2.500.790 eFt költségvetési bevétellel 

b)        
2.912.979 

eFt költségvetési kiadással 

c) 130.414 eFt finanszírozási kiadással 
d) 542.603 eFt finanszírozási bevétellel 

állapítja meg.” 

2.§ A Rendelet 2. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(14) A Képviselő-testület a kiadások között 24.250 eFt általános, és 150.541 eFt 

céltartalékot állapít meg. 
 

3.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

4.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

5.§ A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

6.§ A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

7.§ A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

8.§ A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

9.§ A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

10.§ A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

11.§ A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
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12.§ A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 

13.§ A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 

14.§ A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. 

15.§ A Rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 

16.§ A Rendelet 23. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. 

17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 
 
 
 
 Vártás József        Molnár Oszkár 
      jegyző           polgármester 
 
 
 
Kihirdetési záradék : 
Ez a rendelet Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése 
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel 2014. február 12-én kihirdetésre került. 
 
Edelény, 2014. február 12. 

 
 

Vártás József 
jegyző 

 



 

 

1. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 3/2014. ( II.12.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

1. Közhatalmi bevételek 154 340 154 340 0 0 154 340 154 340

1.1  Igazgatási szolgáltatási díj 3 520 3 520 3 520 3 520

1.2  Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0

1.3  Birságbevételek 1 520 1 520 1 520 1 520

1.4  Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 22 800 22 800 22 800 22 800

1.5  Helyi adók és adójellegű bevételek 125 000 125 000 125 000 125 000

1.6  Adópótlék, adóbirság 1 500 1 500 1 500 1 500

1.7  Egyéb közhatalmi bevételek 0 0

2. Intézményi működési bevételek 144 347 186 918 58 013 66 642 202 360 253 560

2.1   Egyéb saját működési bevétel 70 299 70 299 57 313 65 942 127 612 136 241

2.2   Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 72 148 114 719 700 700 72 848 115 419

2.3   Működési célú hozam, és kamatbevételek 1 900 1 900 1 900 1 900

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 223 721 223 721 0 0 223 721 223 721

3.1   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 129 650 129 650 129 650 129 650

3.2   Felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0

3.3   Pénzügyi befektetések bevételei 24 637 24 637 24 637 24 637

3.4   Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 69 434 69 434 69 434 69 434

4. Önkormányzat költségvetési támogatása 861 787 879 338 0 0 861 787 879 338

4.1 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 857 397 874 948 0 0 857 397 874 948

4.1.1   Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 160 665 160 665 160 665160 665

4.1.2   Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog. 165 806 168 430 165 806 168 430

4.1.3   Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 198 553 176 788 198 553 176 788

4.1.4   Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz 76 768 76 768 76 768 76 768

4.1.5   Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 38 913 38 804 38 913 38 804

4.1.6   Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám. 95 922 95 922 95 922 95 922

4.1.7   Könyvtári, közművelődési  és múzeumi feladatok támogatása 11 889 11 889 11 889 11 889

4.1.8 Szerkezetátalakítási tartalék 31 515 40 155 31 515

4.1.9 Központosított működési célú előirányzatok 13 818 13 818 13 818

4.1.10   Egyéb működési célú központi támogatás 63 548 91 709 63 548 91 709

4.2 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása 4 390 4 390 0 0 4 390 4 390

4.2.1   Egyéb felhalmozási célú támogatás 4 390 4 390 4 390 4 390

5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0

6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt. 0 0

7. Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt. 133 243 133 243

8. Támogatásértékű bevételek 898 416 928 582 55 005 57 374 953 421 985 956

8.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 65 233 73 927 53 484 55 853 118 717 129 780

8.1.1   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 4 596 4 826 4 596 4 826

8.1.2   Támogatásértékű működési bevétel 60 637 69 101 26 358 28 727 86 995 97 828

8.1.3   EU-s támogatás 27 126 27 126 27 126 27 126

8.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 833 183 854 655 1 521 1 521 834 704 856 176

8.2.1   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 0 0

8.2.2   EU-s támogatás 823 428 844 900 1 521 1 521 824 949 846 421

8.2.3   Egyéb felhalmozási célú támogatás 9 755 9 755 9 755 9 755

9. Átvett pénzeszközök 44 601 3 632 0 0 44 601 3 632

9.1   Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő l 44 601 3 632 44 601 3 632

9.2   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh.-on kívülről 0 0

Költségvetési bevételek összesen 2 327 345 2 376 774 113 018 124 016 2 440 363 2 500 790

10. Maradvány igénybevétele 410 988 410 988 10 675 10 675 421 663 421 663

10.1 Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele 14 767 14 767 10 675 10 675 25 442 25 442

10.2 Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele 396 221 396 221 396 221 396 221

11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 38 000 0 38 000

12. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 49 061 82 940 49 061 82 940

Finanszírozási bevételek össesen 460 049 531 928 10 675 10 675 470 724 542 603

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 787 394 2 908 702 123 693 134 691 2 911 087 3 043 393

Önkormányzat Hivatal és intézmények Összesen

Cím Bevételi jogcímek
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Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

13. Működési költségvetés kiadásai 631 241 689 293 852 846 842 175 1 484 087 1 531 468

13.1   Személyi juttatások 55 553 67 768 321 618 334 620 377 171 402 388

13.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 10 071 12 116 78 925 82 781 88 996 94 897

13.3   Dologi kiadások 359 760 405 675 212 905 201 358 572 665 501 098

13.4   Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata, óvadék befiz. 7 872 8 081 7 872 114 016

13.5   Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 852 33 586 235 877 219 895 274 729 253 481

13.6 Egyéb működési célú kiadások 159 133 162 067 3 521 3 521 162 654 165 588

13.6.1   Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0

13.6.2   Működési célú támogatásértékű kiadás 145 814 143 330 3 184 3 184 148 998 146 514

13.6.3   Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 13 319 18 737 337 337 13 656 19 074

14. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 193 158 1 204 465 2 545 2 255 1 195 703 1 206 720

14.1   Beruházási kiadások 1 095 509 1 106 894 2 545 2 255 1 098 054 1 109 149

14.2   Felujítások 27 802 27 322 27 802 27 322

14.3   Lakástámogatás 0 0

14.4. Egyéb felhalmozási kiadások 69 847 70 249 0 0 69 847 70 249

14.4.1   Felhalmozási célú maradvány átadás 0 0

14.4.2   Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 500 592 500 592

14.4.3   Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.-on kívülre 69 347 69 657 69 347 69 657

14.4.4   Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0

15. Tartalékok 134 762 174 791 0 0 134 762 174 791

15.1   Általános tartalék 27 182 24 250 27 182 24 250

15.2   Céltartalék 107 580 150 541 107 580 150 541

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 959 161 2 068 549 855 391 844 430 2 814 552 2 912 979

16. IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 96 535 130 414 0 0 96 535 130 414

16.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 49 061 82 940 0 0 49 061 82 940

16.1.1   Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 0 0

16.1.2   Likviditási hitelek törlesztése 0 0

16.1.3   Rövid lejáratú hitelek törlesztése 49 061 82 940 49 061 82 940

16.1.4   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0

16.1.5   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 0

16.1.6   Egyéb 0

16.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 47 474 47 474 0 0 47 474 47 474

16.2.1   Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 42 932 42 932 42 932 42 932

16.2.2   Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0

16.2.3   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 542 4 542 4 542 4 542

16.2.4   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 0

16.2.5   Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 055 696 2 198 963 855 391 844 430 2 911 087 3 043 393

Cím Kiadási jogcímek
Önkormányzat Hivatal és intézmények Összesen

 



 

 

 
2 melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rendel ethez 2 melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014.    

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014.    

(II.12.)

I. Működési bevételek összesen 1 381 805 1 420 650 I. M űködési költségvetés kiadásai összesen 1 484 087 1 531  468
1. Közhatalmi bevételek 154 340 154 340 11.1. Személyi juttatások 377 171 402 388

2. Intézményi működési bevételek 202 360 253 560 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 88 996 94 897

3. Önkormányzat működési költségvetési támogatása 861 787 879 338 11.3. Dologi kiadások 572 665 501 098

4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 11.4. Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata 7 872 114 016

5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér. 11.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 274 729 253 481

6. Működési célú támogatásértékű bevétel 118 717 129 780 11.6. Egyéb működési célú kiadások 162 654 165 588

7. Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről 44 601 3 632

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 1 05 8 558 1 080 140 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai  összesen 1 195 703 1 206 720
8. Felhalmozási, tőkejellegű bevételek 223 721 223 721 12. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 195 703 1 206 720

9. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása 12.1. Beruházási kiadások 1 098 054 1 109 149

10. Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér. 133 243 12.2. Felujítások 27 802 27 322

11. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 834 704 856 176 12.3. Lakástámogatás

12. Felhalmozási célú  pénzeszköz átvétel államházt.kívülről 12.4. Egyéb felhalmozási kiadások 69 847 70 249

III. III. Tartalékok 134 762 174 791
13.1. Általános tartalék 27 182 24 250

13.2. Céltartalék 107 580 150 541

2 440 363 2 500 790 2 814 552 2 912 979
III. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek bevételei 470 724 542 603
13. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele 25 442 25 442

14. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele 396 221 396 221 IV. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 96 535 130 414
15. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 38 000 14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 49 061 82 940

16. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 49 061 82 940 14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 47 474 47 474

2 911 087 3 043 393 2 911 087 3 043 393

Bevételi jogcímek Kiadási jogcímek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Bevétel Kiadás

KIADÁSOK MINÖSSZESEN

Költségvetési kiadások összesenKöltségvetési bevételek összesen

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvet ési mérlege
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3. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rende lethez 3. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

21/2013. (XI.22.) 3/2014. (II.12.) Kiadási jogcímek 21/2013. (XI.22.) 3/2014. (II.12.)

1. Költségvetési bevételek összesen 1 377 415 1 416 260 Költségvetési kiadások összesen 1 510 042 1 441 702
2. Közhatalmi bevételek 154 340 154 340 Személyi juttatás 377 171 402 388
3. Intézményi működési bevételek 202 360 253 560 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 88 996 94 897
4. Önkormányzat működési költségvetési támogatása 857 397 874 948 Dologi kiadások 572 665 501 098
5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai 274 729 253 481
6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtér. Egyéb működési kiadások 162 654 165 588
7. Működési célú támogatásértékű bevétel 91 591 102 654 Tartalékok 33 827 24 250
8. EU támogatás 27 126 27 126
9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről 44 601 3 632
10. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 74 503 108 382 Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 49061 82 940
11. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele 25 442 25 442 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 49 061 82 940
12. Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele 49 061 82 940

1 451 918 1 524 642 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 559 103 1 524 642

4. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rende lethez 4. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

21/2013. (XI.22.) 3/2014. (II.12.) Kiadási jogcímek 21/2013. (XI.22.) 3/2014. (II.12.)

1. Költségvetési bevételek összesen 1 062 948 1 084 530 Költségvetési kiadások összesen 1 304 510 1 471 277
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 129 650 129 650 Beruházási kiadások 1 098 054 1 109 149
3. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev. 69 434 69 434 Felujítások 27 802 27 322
4. Pénzügyi befektetések bevételei 24 637 24 637 Kötvény biztosíték befizetés 105 207
5. Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása 4 390 4 390 Egyéb felhalmozási kiadások 69 847 70 249
6. Felhalmozási célú visszatéritendő támogat.kölcsön megtér. 133 243 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata 7 872 8 809
7. EU támogatás 824 949 846 421 Tartalékok 100 935 150 541
8. Fejlesztési céló támogatásértékű bevételek 9 755 9 755
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
10. Fejlesztési ÁFA visszatérülése
11. Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 396 221 434 221 Finanszírozási célú pénzügyi m űveletek összesen 47 474 47 474
12. Előző évek pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevét. 396 221 396 221 Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 42 932 42 932
13. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele 38 000 Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 542 4 542
15. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

1 459 169 1 518 751 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 351 984 1 518 751

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Bevételi jogcímek

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozá si célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételi jogcímek

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi m űködési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL KIADÁS
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5. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rende lethez 5. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi  költségvetésének mérlege 2/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

1. Intézményi m űködési bevételek 187 187 523 523 57 212 65 841 0 0 91 91 57 303 65 932 0 0 58 013 66 642

1.1   Egy éb saját működési bev étel 187 187 523 523 56 512 65 141 91 91 56 603 65 232 0 0 57 313 65 942

1.2   Működési célú ÁFA bev ételek v isszatérülések 700 700 700 700 0 0 700 700

1.3   Működési célú hozam, és kamatbev ételek 0 0 0 0 0 0

2. Támogatásérték ű bevételek 3 810 3 810 7 968 7 968 37 691 39 895 2 134 2 299 3 402 3 402 43 227 45 596 0 0 55 005 57 374

2.1 Működési célú támogatásértékű bevételek 3 810 3 810 7 968 7 968 36 170 38 374 2 134 2 299 3 402 3 402 41 706 44 075 0 0 53 484 55 853

2.1.1 Társadalombizt.pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0

2.1.2 Támogatásértékű működési bev étel 3 810 3 810 7 968 7 968 9 044 11 248 2 134 2 299 3 402 3 402 14 580 16 949 0 0 26 358 28 727

2.1.3 EU-s támogatás 27 126 27 126 27 126 27 126 0 0 27 126 27 126

2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 1 521 1 521 0 0 0 0 1 521 1 521 0 0 1 521 1 521

2.2.1 Társadalombizt.pénzügy i alapjából átv ett pénzeszköz 0 0 0 0 0 0

2.2.2 EU-s támogatás 1 521 1 521 1 521 1 521 0 0 1 521 1 521

2.2.3 Egy éb f elhalmozási célú támogatás 0 0 0 0 0 0

3. Felhalmozási és t őkejelleg ű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Tárgy i eszközök, immateriális jav ak értékesítése 0 0 0 0 0 0

3.2 Pénzügy i bef ektetésből származó bev étel 0 0 0 0 0 0

3.3 Üzemeltetésből származó bev étel 0 0 0 0 0 0

4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér. 0 0 0 0 0 0

5. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Működési célú pénzeszköz átv étel államházt.kív ülről 0 0 0 0 0 0

5.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átv étel államházt.kív . 0 0 0 0 0 0

6. Maradvány igénybevétele 1 960 1 960 0 0 7 806 7 806 793 793 116 116 8 715 8 715 0 0 10 675 10 675

6.1 Előző év ek pénzm.működési célú igény bev étele 1 960 1 960 7 806 7 806 793 793 116 116 8 715 8 715 0 0 10 675 10 675

6.2 Előző év ek pénzm.f elhalmozási célú igény bev étele 0 0 0 0 0 0

7. Intézmény  költségv etési bev ételei összesen 5 957 5 957 8 491 8 491 102 709 113 542 2 927 3 092 3 609 3 609 109 245 120 243 0 0 123 693 134 691

8. Önkormány zati támogatás 75 758 75 758 357 802 332 183 153 325 153 950 97 138 100 173 47 675 47 675 298 138 301 798 0 0 731 698 709 739

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 81 715 81 715 366 293 340 674 256 034 267 492 100 065 103 265 51 284 51 284 407 383 422 041 0 0 855 391 844 430

Edelényi 

Nefelejcs Óvoda

Központ, 
Köny v tár, 

Múzeum összesen

Szociális 
Szolgáltató 

Központ

Intézmény i 
bev ételek 

összesen

Edelényi Mátyás 
Óvoda és 

BölcsödeCím Bevételi jogcímek

Polgármesteri 

Hiv atal

Műv elődési 
Központ, Köny v tár 

és Múzeum

Közös 
Önkormány zati 

Hiv atal
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Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi k öltségvetésének mérlege 2/2 oldal

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

21/2013. 

(XI.22.)

3/2014. 

(II.12.)

1. Működési költségvetés kiadásai 81 715 81 715 366 293 340 658 253 489 265 253 100 065 103 265 51 284 51 284 404 838 419 802 0 0 852 846 842 175

1.1. Személy i juttatások 26 856 26 856 101 366 104 549 89 881 96 241 66 853 70 312 36 662 36 662 193 396 203 215 0 0 321 618 334 620

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási 

adó 6 917 6 917 24 208 26 030 21 639 22 552 17 087 18 208 9 074 9 074 47 800 49 834 0 0 78 925 82 781

1.3. Dologi kiadások 8 198 8 198 41 924 27 266 141 969 146 460 15 382 14 002 5 432 5 432 162 783 165 894 0 0 212 905 201 358

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 082 37 082 198 795 182 813 0 0 0 0 235 877 219 895

1.5. Egyéb működési célú kiadások 2 662 2 662 0 0 0 0 743 743 116 116 859 859 0 0 3 521 3 521

1.5.1 Működési célú pénzmaradv ány  átadás 0 0 0 0 0 0

1.5.2. Működési célú támogatásértékű kiadás 2 325 2 325 743 743 116 116 859 859 0 0 3 184 3 184

1.5.3. Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kív ülre 337 337 0 0 0 0 337 337

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 0 0 16 2 545 2 239 0 0 0 0 2 545 2 239 0 0 2 545 2 255

2.1. Beruházási kiadások 16 2 545 2 239 2 545 2 239 0 0 2 545 2 255

2.2. Felujítások 0 0 0 0 0 0

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalmozási célú maradv ány  átadás 0 0 0 0 0 0

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 0 0

2.4.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív . 0 0 0 0 0 0

2.4.4. Pénzügy i bef ektetések kiadásai 0 0 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 81 715 81 715 366 293 340 674 256 034 267 492 100 065 103 265 51 284 51 284 407 383 422 041 0 0 855 391 844 430

Polgármesteri 
Hiv atal

Közös 
Önkormány zati 

Hiv atal

Műv elődési 
Központ, Köny v tár 

és Múzeum

Edelényi Mátyás 
Óvoda és 
Bölcsöde

Edelényi 
Nefelejcs Óvoda

Központ, 
Köny v tár, 

Múzeum összesen

Szociális 
Szolgáltató 

Központ

Intézmény i 
bev ételek 
összesenCím Kiadási jogcímek

 
 



 
 

 127 
 
 

6. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rende lethez

ezer Ft-ban

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014. 
(II.12.)

1. I. Működési költségvetés kiadásai 351 733 326 078 10 408 10 428 0 0 0 0 0 0 71 71 331 331 1 130 1 130 2 620 2 620 366 293 340 658

1.1. Személy i juttatások 96 746 96 417 4 620 8 132 101 366 104 549

1.2. Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó 23 033 23 834 1 175 2 196 24 208 26 030

1.3. Dologi kiadások 33 159 23 014 4 613 100 71 71 331 331 1 130 1 130 2 620 2 620 41 924 27 266

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0

1.5. Egyéb működési célú kiadások 198 795 182 813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 795 182 813

1.5.1 Önkormány zat által f oly ósított ellát. 198 795 182 813 198 795 182 813

1.5.2. Műk. célú pénzmaradv ány  átad. 0 0

1.5.3. Műk. célú támogatásértékű kiad. 0 0

1.5.4 Műk. célú pénze.átad.államh.kív . 0 0

2. II.Felhalm.költségvetés kiadásai 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

2.1. Beruházási kiadások 16 0 16

2.2. Felujítások 0 0

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalm. célú maradv ány  átadás 0 0

2.4.2. Felhalm. célú támogatásértékű kiad. 0 0

2.4.3. Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív . 0 0

2.4.4. Pénzügy i bef ektetések kiadásai 0 0

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 351 733 326 094 10 408 10 428 0 0 0 0 0 0 71 71 331 331 1 130 1 130 2 620 2 620 366 293 340 674

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költ ségvetési kiadási el őirányzatai

Cím Kiadási jogcímek
Közös 

Önkorm.Hiv atal
Kistérségi 

hiv atal
Állom.-ba nem 

tartozók
Közf oglalkoztat

ás
Vásárolt 
közszolg.

Tov ább száml. 
szolg.

Pénzügy i 
szolg.kiad

Száml. szellemi 
tev ék. Adók, díjak Kiadás összesen
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7. mellék let a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rende lethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014.        
(II.12.)

Önkormányzat 1 1
Polgármesteri Hivatal 0 0
Közös Önkormányzati Hivatal 44 44
Kistérségi Hivatal 3 3
Szociális Szolgáltató Központ 0 0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 42 42
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 31 31
Edelényi Nefelejcs Óvoda 0 0
Összesen 121 121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014.        
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014.        
(II.12.)

21/2013. 
(XI.22.)

3/2014.        
(II.12.)

Önkormányzat 11 24
Polgármesteri Hivatal
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 4 7 1
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2 4
Edelényi Nefelejcs Óvoda
Összesen 0 0 17 11 24 1

Költségvetési szerv

Engedélyezett létszám (fő)

Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szerv 6 órás 8 órás4 órás



 

 

8. mellék let a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rende lethez
Beruházási kiadási el őirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban 
Beruházási feladat 21/2013. (XI.22.) 3/2014. (II.12.)

Önkormányzat
1. Tájház bővítése, felujítása 28 684 28 386
2. Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése 146 258 143 481
3. Mátyás Óvoda fejlesztése 136 220 136 220
4. Belváros fejlesztése 759 368 772 128
5. Járási Hivatal elhelyezése 1 310 1 310
6. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása 1 778 1 778
7. Ingatlan megvásárlása 2 000 2 000
8. István k.65 pályázat engedélyezési költségeire 150 150
9. István király út 46 ingatlan megvásárlása 2300 2 300
10. Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk. 215 215
11. Szemétszállítás számlázási program 327 327
12. Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj. 25 25
13. Mezőgazdasági vetőgép 318 318
14. Árvíz rekonstrukció 3007 3 007
15. Startmunkaprogram 390 390
16. Víziközmű projekt 3270 3 270
17. Családsegítő pályázathoz kiviteli terv 4064 4 064
18. Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése 476 476
19. MLSZ műfüves pályák 5320 5 320
20. ÉRV-s részvény vásárlás 29 29
21. MLSz élőfüves talajmechanika 254
22. Családsegítő, Mátyás Óvoda  átköltözése 1 446

Szociális Szolgáltató Központ
1. Hűtőkamra 0 0
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1. Városi Tv-hez eszközvásárlás 100 100
2. TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés 1521 1 649
3. Közművelődési támogatás 204 204
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 720 286

1. Számítástechnikai eszköz beszerzése 16

Beruházási kiadások összesen 1 098 054 1 109 149

Közös Önkormányzati Hivatal
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9. mellék let a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rende lethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban
Megnevezés 21/2013. (XI.22.) 3/2014. (II.12.)

1. Államkötvény 2007-2010.évi 44 913 44 913
2. Kötvénykibocsátás maradványa 0 13 336
3. Turisztikai attrakció pályázat önereje 850 850
4. Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő 4 868 4 868
5. Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa 6 645 0
6. Sportlétesítmény pályázat önerő 2 222 0
7. Árvíz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa 9 457 6 266
8. Sportpálya értékesítés maradványa 7 183 7 174
9. Élőfüves sportpálya önerő 31 442 31 442
10. Fejlesztési hitel felvétel 30 000
11. Útfelújítás 11 692

Összesen 107 580 150 541

10. mellék let a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rend elethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban
Megnevezés 21/2013. (XI.22.) 3/2014. (II.12.)

1. EVSE támogatás 800 800
2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás 5 000 5 800
3. Orvosi ügyelet támogatása 5 390 5 390
4. Bursa támogatás 560 560
5. Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása 177 177
6. Gyermektartásdíj átadása 337 337
7. Üzemanyag kártya egyenleg átadása 365 365
8. Pénzmaradvány átadása 6 423 6 423
9. Jelzőrendszeres házi seg.nyújt. támogatás átadása 864 864
10. Környezetvédelmi Alapból rendelkezésre álló forrás felhaszn. 3 569 3 569

11.

Szerkezetátalakítási (gyermekjóléti és családsegítés) 
támogatás, bérkompenzáció, üzemeltetési támogatás és 
közfoglalkoztatás önerejének átadása az 
Inzézményfenntartói Társulás részére 139 169 138 685

12.
Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás átadása a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek 2 304

13.
Megsemmisült házakkal kapcsolatos biztosítói kártérítés 
átadása 314

Összesen 162 654 165 588  
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11. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rend elethez

ezer Ft-ban
Sor- 
szám

Bevételi jogcímek
21/2013. 
(XI.22.)

3/2014.       
(II.12.)

1. Helyi adók 120 000 120 000

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 24 637 24 637

3. Díjak, pótlékok, birságok 10 300 10 300

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel, 199 074 199 084

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

354 011 354 021

12. melléklet a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rend elethez

ezer Ft-ban
Sor- 

szám Megnevezés
21/2013. 
(XI.22.)

3/2014.       
(II.12.)

1. Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel) 2 180 2180
2. Művelődési Ház rekonstrukciós hitel 764 764
3. Kibocsátott kötvény 44 530 44530
4. Működési hitel 49 061 49061
5. Működési hitel 33879

96 535 130 414Összes kötelezettség

KIMUTATÁS

Saját bevételek összesen

Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek össz egéről

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztet ő ügyletekb ől és 
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13. mellék let a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
21. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rend elethez

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése

Városi 
Televízió 
21/2013. 
(XI.22.)

Városi 
Televízió 
3/2014. 
(II.12.)

Panzió 
21/2013. 
(XI.22.)

Panzió 
3/2014. 
(II.12.)

Rakacai 
Üdülő 

21/2013. 
(XI.22.)

Rakacai 
Üdülő 

3/2014. 
(II.12.)

Összesen 
21/2013. 
(XI.22.)

Összesen 
3/2014. 
(II.12.)

Bevételek
Saját bevétel 890 890 1 016 1 016 190 190 2 096 2 096
Központi hozzájárulás 0 0
Önkormányzati támog. 4 486 4 588 2 409 2 409 740 740 7 635 7 737

Bevétel összesen 5 376 5 478 3 425 3 425 930 930 9 731 9 83 3

Kiadások
Személyi juttatás 3 173 3 253 936 936 455 455 4 564 4 644
Járulékok 857 879 250 250 125 125 1 232 1 254
Dologi kiadás 1 246 1 246 2 239 2 239 350 350 3 835 3 835
Beruházás 100 100 100 100

Kiadás összesen 5 376 5 478 3 425 3 425 930 930 9 731 9 833

Tájékoztató tábla
az önkormányzat önként vállalt feladatairól

 
 
 
 
 

14. mellék let a 3/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 7/2013. (II.13.) önkormányzati rend elethez

Felújítási kiadási el őirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban 

21/2013. (XI.22.) 3/2014. (II.12.)

135 135
19 667 19 667
8 000 7 520

27 802 27 322
3. Közutak állapotának javítása
Felujítási kiadások összesen

Beruházási feladat
Önkormányzat
1. Ivóvíz, szennyvíz felújítása
2. Víziközmű felújítása

 
 

 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 7./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
6/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény Város Önkormányzat adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést 
hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a 
alapján - a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 
2014-es költségvetési évet követő három évre várható 
összegét a határozat melléklete szerint jóváhagyja .  
 

Határidő: azonnal, illetve 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 
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MEGNEVEZÉS Sorszám ÖSSZESEN

2014. 2015. 2016. 2017. 7=(3+4+5+6)

1 2 3 4 5 6 7

Helyi adók 1 110 000 115 000 120 000 125 000 470 000

Osztalék, koncessziós díjak 2 25 540 26 000 26 500 27 000 105 040

Díjak, pót lékok, bírságok 3 1 800 1 900 2 000 2 100 7 800

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel 4 24 650 25 000 25 500 26 000 101 150

Részvények, részesedések értékesítése 5 0

Vállalatértékesítésből, privat izációból 
származó bevételek 6 0

Kezességvállalással kapcsolatos 
megtérülés 7 0

Saját bevételek (01+… .+07) 8 161 990 167 900 174 000 180 100 683 990

Saját bevételek  (08. sor)  50%-a 9 80 995 83 950 87 000 90 050 341 995

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi 
fizetési köte lezettség (11+…..+17) 10 350 0 0 0 350

Felvett , átvállalt  hitel és annak 
tőketartozása 11 350 350

Felvett , átvállalt  kölcsön és annak 
tőketartozása 12 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0

Adott váltó 14 0

Pénzügyi lízing 15 0

Halasztott fizetés 16 0

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 17 0

Tárgyévben keletkezett, i l le tve 
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési 
köte lezettség (19+…..+25) 18 0 0 0 0 0

Felvett , átvállalt  hitel és annak 
tőketartozása 19 0

Felvett , átvállalt  kölcsön és annak 
tőketartozása 20 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0

Adott váltó 22 0

Pénzügyi lízing 23 0

Halasztott fizetés 24 0

Kezességvállalásból eredő fizetési 
kötelezettség 25 0

Fizetési kötelezettség összesen 
(10+18) 26 350 0 0 0 350

Fizetési kötelezettséggel 
csökkentett saját bevétel (09-26) 27 80 645 83 950 87 000 90 050 341 645

KIMUTATÁS

a saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 

összegéről

saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből 
eredő fizetési kötelezettség összegei

1. melléklet a 6/2014.(II.12) határozathoz 

ezer Ft
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6./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 8./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a 
bizottság véleményét. 
Az önkormányzat 2014 évre tervezett költségvetési bevétele 2.062.362 eFt, 
finanszírozási bevétele 294.941 eFt, költségvetési kiadása 2.356.953 eFt, 
finanszírozási kiadása 350 eFt. 
Talán ironikusan megállapítható, hogy hosszú évek óta végre nem csökkent az 
állami finanszírozás mértéke. Sajnos a tavalyihoz hasonlóan, feladatellátás 
finanszírozásán alapul. Küzdelmes, fizetési nehézségekkel teli költségvetési év vár 
rájuk. Az idén is be kellett tervezni 121.555,- eFt átvett pénzeszközt, ami a kalkulált 
költségvetési hiányt mutatja. A működőképesség megőrzése érdekében fokozottan 
figyelemmel kell kísérni a helyi önkormányzatok által igényelhető központosított és 
kiegészítő támogatásokról év közben megjelenő rendeleteket, mert ezeken a 
jogcímeken igényelhető pénzeszközök jelentős mértékben befolyásolják a működő-
képesség megőrzését. Örömteli ugyanakkor, hogy ilyen nehéz gazdasági 
helyzetben, a felhalmozási kiadások között betervezésre került többek között a sport-
telep használhatósága érdekében egy mobil öltöző, salakos futó- és teniszpálya 
megépítése. A 16 férőhelyes kennel megépítése a várost ellepő kóbor ebek miatt 
elengedhetetlen, a térfigyelő rendszer kiépítése pedig a rongálások, vagyon elleni 
bűncselekmények megakadályozása, megtörténtük esetén pedig a felelősség 
megállapítása miatt szükségszerű. 
A költségvetési tervezetről megállapítható, hogy szigorú gazdálkodással és 
odafigyeléssel a működőképesség fenntartható. Képviselő-testület döntések 
meghozatala során ügyelni kell arra, hogy lehetőség szerint az általános tartalék 
összege minél kisebb mértékben kerüljön felhasználásra, ezzel is csökkentve a hiány 
mértékét. 
A bizottság módosító javaslattal él a költségvetési rendelet 9.számú mellékletéhez, a 
3.pontban szereplő „szemétszállítási díj bevétel kiesése” módosuljon 9.900 eFt-ra és 
7.pontban kerüljön be a EVTTE Lövész Egyesület 100 eFt-tal. 
A költségvetési rendelettervezetet a bizottság a fenti módosítással elfogadásra 
javasolja. 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, Humánpolitikai 
Bizottság a rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által ismertetett 
módosítással együtt elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester : A bizottság véleményében már megfogalmzott egy-két olyan 
gondolatot, amit rendkívül fontosnak tart és nem csak ő, hanem képviselőtársai is, és 
a város lakossága is egyre inkább fontosnak tart. Két olyan dolgot szeretne kiemelni, 
amely mostmár elkerülhetetlen és elengedhetetlen, hogy megoldják ezeket a 
problémákat.  
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Az egyik, amit napirend előtti hozzászólásában említett, ez a térfigyelő 
kamerarendszer kiépítése, a másik a kennel megépítése, ugyanis hihetetlen 
mértékben elszaporodtak a városban a kóbor ebek, és veszélyeztetik most már a 
lakosság testi épségét is. Felsorolja azokat a településeket, ahol van kennel és 
próbálták kérni, hogy jöjjenek el és fogják be a kóbor ebeket. A megkeresett  
települések: Sárospatak, Mezőkövesd, Debrecen, Nyiregyháza, Hajdúböszörmény, 
Ózd és Miskolc. Ezekben a városokban működik, de egyszerűen nem tudják vállalni, 
mert olyan hihetetlen tömegben vannak minden egyes településeken jelen kóbor 
ebek, ezért egyszerűen nem tudnak vállalni más településről. Ezért úgy gondolta, 
hogy megvalósítja, és nem csak Edelényt fogja kiszolgálni, hanem az egyéb 
településekről is akadnak bőven olyanok, akik szeretnék, hogy az ottani kóbor ebeket 
is segítsék befogni. 
A költségvetés tervezésekor elfelejtette, ezért most egy módosító javaslattal kíván 
élni. A sportról esett szó, és azt is elmondta, hogy az a meggyőződése, hogy sikerül 
egy komoly sportéletet teremteni a városban és ennek már vannak nagyon komoly 
jelei, hiszen alakult egy női labdarúgócsapat. Jó néhány hete a Borsodi Általános 
Iskola tornatermében tartják az edzéseiket és éppen tegnap értesült róla, hogy már 
Diósgyőrből is ideigazolt két hölgy, akik itt szeretnének a továbbiakban játszani. Mivel 
a bajnokság ősszel kezdődött, a Borsodi Labdarúgó Szövetség azzal a feltétellel járul 
hozzá ahhoz, hogy a bajnokságban részt vegyen a csapat, ha az ősszel már 
lejátszott mérkőzéseket pótolja, tehát minden egyes csapattal gyakorlatilag most a 
tavaszi szezonba két mérkőzést kell játszani az edelényi hölgyeknek. Ennek 
természetesen költségvonzata is van és az induláshoz sok mindent be kell szerezni. 
Kéri a képviselőket, hogy támogassák azt a módosító indítványt, miszerint az átadott 
pénzeszközök során a Bódvavölgyi Tömegsport Egyesület költségvetését 1 millió 
forinttal emeljék meg, tehát 4 millió forint legyen és ezt a 9. számú melléklet, 
szemétszállítási díj kiesése 3-as sorában szereplő 10 millió forintból, illetve a 100 eFt 
módosítás is ebből a forrásból kérik a Lövész Egyesületnek, tehát az csökkenjen         
8 millió 900 ezer forintra. 
Kéri, hogy ezen módosító indítványt a képviselő-testület támogassa.  
Ezt követően szavazásra bocsátja a bizottságok módosító javaslatát, mely szerint a  
rendelet-tervezet 9.számú mellékletében szemétszállítási díj kiesése 3-as sorában 
szereplő 10 millió forintból az EVTTE Lövész Egyesület részére100 eFt támogatást 
biztosít. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
Polgármester hozzáteszi, hogy a Lövész Egyesület támogatásával ő is egyetért, de 
azzal a feltétellel, - és kéri ezt utólag jóváhagyni, - amennyiben a Lövész Egyesület 
tervez versenyt, mert csak úgy adjanak 100 ezer forintot, azt a maga részéről nem 
támogatja. Nyilvánvaló, ha versenyt szerveznek, akkor támogatni kell. 
Ezt követően az előbbiekben ismertetett módosító indítványát teszi fel szavazásra, 
amely szerint a női labdarúgás támogatására 1 millió forintot biztosítsanak szintén a 
9.számú mellékletében szemétszállítási díj kiesése 3-as sorában szereplő 10 millió 
forintból. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 



 
 

 137 

Polgármester  a módosításokkal együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – a módosításokkal együtt – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, majd megalkotta következő rendeletét: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2014.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.2 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság,  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2.1, és 2.19. pontjaiban 
meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és  

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. A rendelet hatálya 

1.§ A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és 
annak bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az 
önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által 
támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi 
személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által 
alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok 
költségvetési kapcsolataira terjed ki. 

2. A költségvetés bevételei, és kiadásai 

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését 

a) 2 062 362 eFt költségvetési bevétellel 
b) 2 356 953 eFt költségvetési kiadással 
c) 294 941 eFt finanszírozási bevétellel 
d) 350 eFt finanszírozási kiadással 

fogadja el. 

(2)  A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a 
Képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának 
igénybevételét rendeli el. 

(3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a 
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, 
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továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. 
melléklete tartalmazza. 

(4)  A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3. 
melléklet részletezi. 

3. A költségvetés részletezése 

3. § (1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, 
önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az 
éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1. 
melléklet, 4. melléklet valamint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 
Felújítások cél szerinti bontását a 7. melléklet mutatja be. 

(3) A céltartalék célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza. 

(4) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet 
tartalmazza. 

(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető 
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 
szükséges adatokat a 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazza. 

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 12. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

(7) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 
13. melléklet, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a 14. melléklet 
tartalmazza. 

(8)  Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 15. 
melléklet tartalmazza. 

(9)  Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat 
felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint fogadja el. 

(10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatását, ezen belül egyes jövedelempótló támogatások várható 
kiegészítését a 17. melléklet tartalmazza. 

(11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató 
jelleggel a 18. melléklet tartalmazza. 

(12) Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem állapít meg. 

(13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19. 
melléklet részletezi. 

(14) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, és 45.763 eFt 
fejlesztési céltartalékot állapít meg.  

(15) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza. 
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(16) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves 
szinten maximum 2000 eFt erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék 
felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a 
képviselő-testületet tájékoztatja. 

(17) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 
képviselő-testület magának tartja fenn. 

(18) Az önkormányzat 2013. évi új adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 
nem határoz meg. 

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai, és az előirányzatok módosítása 

4.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek 
növelésének lehetőségeit.  

(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő 
támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést 
készítse el, illetve határidőben nyújtsa be. 

(4) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert 
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 
10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem 
tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél 
önkormányzati biztost jelöl ki.  

(5) A költségvetési szerv vezetője a 20. mellékletben foglalt adatlapon köteles a 
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa 
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta 
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a jegyző 
részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. 

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt 
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. 

(2) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között 
átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi 
juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt 
engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert 
jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében 
szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő 
igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások 
terhére növelhető. 

(3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet 
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől 
elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 

(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de 
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 
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 Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 
hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell 
terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi 
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi 
felelősséget von maga után. 

5. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végreh ajtásának ellen őrzése 

6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási 
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel 
rendelkeznek. 

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv rendeletben 
meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői 
előirányzat felhasználási jogkörrel, a Művelődési Központ, Könyvtár és 
Múzeum kijelölt dolgozójának ellenjegyzésével rendelkeznek. 

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban 
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás 
vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás 
figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A 
szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori 
intézményvezetőt terheli. 

(4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik. 

(5) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat 
módosításokról s jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész 
nyilvántartást vezetni. 

(6) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló 
pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény 
működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására 
nyújtható be. 

(7) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a 
Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 

(8) A maradvány elszámolást a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével 
egyidejűleg hagyja jóvá. A feladat elmaradásából vagy hibás tervezéséből 
adódó maradványokat a képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági 
szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány 
felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja. 

(9) Tartalékok felhasználásáról a képviselő-testület dönt, illetve az átruházott 
hatáskörben eljáró polgármester. 

(10) Az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott 
létszámkeretet nem léphetik túl. 

(11) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső 
kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, 
működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, 
az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 
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(12) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő 
működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles 
gondoskodni. A feladat ellátására megbízási szerződést köt. 

 

6. Záró rendelkezések 

7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

          Vártás József      Molnár Oszkár 
               jegyző        polgármester 
 
Kihirdetési záradék:  
Ez a rendelet Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43.§ (1) bekezdése 
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel 2014. február 12.-én kihirdetésre került. 
 
Edelény, 2014. február 12. 
 Vártás  József 

     jegyző



 

 

1. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal
B E V É T E L E K ezer Ft-ban

2015. 2016. 2017.

1. I. Működési c. tám. ál lamh.-on belülről 816 626 11 735 0 828 361 844 928 853 212 873 689

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . tám. 239 838 239 838 244 635 247 033 252 962

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 89 207 89 207 90 991 91 883 94 088

1.3   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 233 368 233 368 238 035 240 369 246 1381.3.
1   Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 194 736 194 736 198 631 200 578 205 392

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 11 791 11 791 12 027 12 145 12 436

1.5   Működési célú központosított  előirányzatok 0 0 0 0

1.6   Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0

1.7   Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről 47 686 11 735 59 421 60 609 61 204 62 673

2. II. Közhatalmi bevételek 135 465 0 0 135 465 138 174 139 529 142 878

2.1   Iparűzési adó 110 000 110 000 112 200 113 300 116 019

2.2   Gépjárműadó 20 400 20 400 20 808 21 012 21 516

2.3   Talajterhelési díj 1 800 1 800 1 836 1 854 1 898

2.4   Egyéb közhatalmi bevételek 3 265 3 265 3 330 3 3633 444

3. III. M űködési bevételek 23 353 404 60 670 84 427 86 116 86 960 89 047

3.1   Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 4 100 350 2 300 6 750 6 885 6 953 7 119

3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 14 666 14 666 14 959 15 106 15 469

3.4   Tulajdonosi bevételek 2 500 2 500 2 550 2 575 2 637

3.5   Ellátási díjak 43 500 43 500 44 370 44 805 45 880

3.6   Kiszámlázott ÁFA 4 419 54 12 270 16 743 17 078 17 245 17 659

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0

3.8   Kamatbevételek 168 168 171 173 177

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 100 100 102 103 105

4. IV. Felhalmozási bevételek 888 314 0 0 888 314 906 080 914 963 936 923

4.1   Ingatlanok értékesítése 24 650 24 650 25 143 25 390 25 999

4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 540 25 540 26 051 26 306 26 938

4.3   Kiszámlázott ÁFA 6 491 6 491 6 621 6 686 6 846

4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0

4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 831 633 831 633 848 266 856 582 877 140

5. V. Átvett pénzeszközök 121 555 0 4 240 125 795 128 311 129 569 132 679

5.1   Működési célú átvett pénzeszközök 121 555 4 240 125 795 128 311 129 569 132 679

5.2   Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 985 313 12 139 64 910 2 062 362 2 103 609 2 124 233 2 175 214

6. VI. Finanszírozási bevételek 291 925 0 3 016 294 941 100 839 14 856 15 212

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 11 407 0 3 016 14 423 14 711 14 856 15 212

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 0 0 0 0

6.1.2   Maradvány igénybevétele 11 407 3 016 14 423 14 711 14 856 15 212

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0

6.1.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0

6.2  Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 280 518 0 0 280 518 86 128 0 0

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 0 0 0 0

6.2.2   Maradvány igénybevétele 280 518 280 518 86 128 0 0

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0

6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0 0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 277 238 12 139 67 926 2 357 303 2 204 449 2 139 089 2 190 427

Közép távú tervezésCí
m Bevétel i jogcímek Önkorm.

Önk. 
Hivatal

Intézm
ények

2014. 
összesen
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Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal

K I A D Á S O  K ezer Ft-ban

2015. 2016. 2017.

7. I. Működési költségvetés kiadásai 421 670 432 059 334 742 1 188 471 1 212 240 1 224 125 1 253 504

7.1   Személyi juttatások 80 799 123 979 151 307 356 085363 207 366 768 375 570

7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 15 120 35 325 44 527 94 97296 871 97 821 100 169

7.3   Dologi kiadások 109 187 36 621 138 908 284 716 290 410 293 257 300 296

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 819 236 134 260 953 266 172 268 782 275 232

7.5   Egyéb működési célú kiadások 191 745 0 0 191 745195 580 197 497 202 237

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 137 615 137 615140 367 141 743 145 145

7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 14 130 14 130 14 413 14 554 14 903

7.5.3   Tartalékok 40 000 40 000 40 800 41 200 42 189

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 165 382 0 3 100 1 168 482 991 851 914 604 936 554

8.1   Beruházások 1 034 927 3 100 1 038 027 858 787 780 235 798 961

8.2   Felújítások 11 692 11 692 11 926 12 043 12 332

8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 118 763 0 0 118 763 121 138 122 326 125 262

8.3.1   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 0 0 0 0

8.3.2   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 60 131 60 131 61 334 61 935 63 421

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 45 763 45 763 46 678 47 136 48 267

8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 12 869 12 86913 126 13 255 13 573

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 587 052 432 059 337 842 2 356 953 2 204 092 2 138 729 2 190 058

9. III. Finanszírozási kiadások 350 0 0 350 357 361 369

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 0 0 0 0

9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0

9.1.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 350 0 0 350 357 361 369

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 350 350 357 361 369

9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0

9.2.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 587 402 432 059 337 842 2 357 303 2 204 449 2 139 089 2 190 427

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 54

Közép távú tervezés
Cí
m Kiadási jogcímek Önkorm.

Önk. 
Hivatal

Intézm
ények

2014. 
összesen

 
 



 

 

2. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

2014. évi elői rányzat Kiadási jogcímek
2014. évi 

elői rányzat

1. Költségvetési bevéte lek összesen 1 174 048 Költségvetési kiadások összesen 1 188 471

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 828 361 Személyi juttatás 356 085

3. Közhatalmi bevételek 135 465 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 94 972
4. Működési bevételek 84 427 Dologi kiadások 284 716
5. Működési célú átvett pénzeszközök 125 795 Ellátottak pénzbeli juttatásai 260 953
6. Egyéb működési kiadások 191 745
8.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 14 423 Finanszírozási cé lú pénzügyi műveletek összesen 0
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

11. Maradvány igénybevétele 14 423 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.

1 188 471 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 188 471

3. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

2014. évi elői rányzat Kiadási jogcímek elői rányzat

1. Költségvetési bevéte lek összesen 888 314 Költségvetési kiadások összesen 1 168 482
2. Ingatlanok értékesítése 24 650 Beruházások 1 038 027

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 540 Felújítások 11 692

5. Kiszámlázott ÁFA 6 491 Egyéb felhalmozási kiadások 118 763

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 831 633

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.

9. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 280 518 Finanszírozási cé lú pénzügyi műveletek összesen 350
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 350

11. Maradvány igénybevétele 280 518 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.

1 168 832FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 168 832FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási cé lú bevéte leinek és kiadásainak mérlege

Bevételi  jogcímek

Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi működési célú bevéte leinek és kiadásainak mérlege

BEVÉTEL KIADÁS

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Bevételi  jogcímek



 

 

4. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege 2/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

Cím Bevéte li  jogcímek
Önkorm. 
Hivatal

Művelődési 
Központ, 
Könyvtár, 
Múzeum

Edelényi 
Mátyás 

Óvoda és 
Bölcsőde

Művelődési 
Központ, 
Könyvtár, 
Múzeum 
összesen

Intézményi 
kiadások 
összesen

1. I.M űködési cé lú támog.államh.-on belülről 11 735 0 0 0 11 735

1.1   Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről 11 735 0 11 735

2. II.M űködési bevételek 404 60 670 0 60 670 61 074

2.1   Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0

2.2   Szolgáltatások ellenértéke 350 2 300 2 300 2 650

2.3   Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 0

2.4   Tulajdonosi bevételek 2 500 2 500 2 500

2.5   Ellátási díjak 43 500 43 500 43 500

2.6   Kiszámlázott ÁFA 54 12 270 12 270 12 324

2.7   ÁFA visszatérítése 0 0

2.8   Kamatbevételek 0 0

2.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0

2.10   Egyéb működési bevételek 100 100 100

3. III.Felhalmozási célú bevételek 0 0 0 0 0

3.1   Ingatlanok értékesítése 0 0

3.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 0

3.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0

3.4   ÁFA visszatérítése 0 0

3.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 0 0

4. IV. Átvett pénzeszközök 0 4 240 0 4 240 4 240

4.1 Működési célú átvett pénzeszközök 4 240 4 240 4 240

4.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0

Intézmény költségvetési bevétele i összesen 12 139 64 910 0 64 910 77 049

5. V. Finanszírozási bevételek 0 3 016 0 3 016 3 016

5.1  Működési célú pénzügyi műveletek 0 3 016 0 3 016 3 016

5.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0

5.1.2   Maradvány igénybevétele 3 016 3 016 3 016

5.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0

5.1.4   Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei 0 0

5.2  Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 0 0 0 0 0

5.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0

5.2.2   Maradvány igénybevétele 0 0

5.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0

5.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0

Intézmény költségvetési bev. mindösszesen 12 139 67 926 0 67 926 80 065

6. Önkormányzati támogatás 419 920 152 224 117 692 269 916 689 836

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 432 059 220 150 117 692 337 842 769 901 
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Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege 2/2 oldal

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

Cím Kiadási jogcímek
Önkorm. 
Hivatal

Művelődési 
Központ, 
Könyvtár, 
Múzeum

Edelényi 
Mátyás 

Óvoda és 
Bölcsőde

Művelődési 
Központ, 
Könyvtár, 
Múzeum 
összesen

Intézményi 
kiadások 
összesen

1. I. Működési költségvetés kiadásai 432 059 217 550 117 192 334 742 766 801

1.1. Személyi juttatások 123 979 71 935 79 372 151 307 275 286

1.2. adó 35 325 21 272 23 255 44 527 79 852

1.3. Dologi kiadások 36 621 124 343 14 565 138 908 175 529

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 236 134 0 236 134

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0

1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre 0 0

1.5.2. Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre 0 0

1.5.3. Tartalékok 0 0

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 2 600 500 3 100 3 100

2.1. Beruházások 2 600 500 3 100 3 100

2.2. Felújítások 0 0

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0

2.4.1. belülre 0 0

2.4.2. kívülre 0 0

2.4.3. Fejlesztési céltartalék 0 0

2.4.4. Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 432 059 220 150 117 692 337 842 769 901 
 
 
 



 
 

 147 

5. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Engedélyezett 
létszám

fő
Polgármesteri Hivatal 42
Kistérségi Hivatal 2
Önkormányzat 1
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 42
Mátyás Óvoda és Bölcsőde 33
Összesen 120

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

4 órás 6 órás 8 órás
Polgármesteri Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat 54
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Összesen 0 0 54

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv
Engedélyezett létszám (fő)
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6. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban 

Beruházási feladat Előirányzat
Önkormányzat
1. Mátyás Óvoda felújítása 122 322
2. Funkcióerősítő pályázat 533 829
3. Árvíz rekonstrukció pályázat 134 493
4. Családsegítő felújítása pályázat 92 741
5. Orvosi rendelő felújítása pályázat 55 425
6. Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat 21 720
7. Műfüves pálya 3 914
8. István király út 54. bontás 800
9. 875/1 hrsz. ingatlan vásárlás 2 000
10. Családsegítő felújítása pályázat terv 4 064
11. Gyalogos átkelőhely 476
12. Salak futópálya ép. 16 700
13. Salak teniszpálya ép. 6 500
14. EPER könyvelő program 1 200
15. Számítógépek beszerzése 567
16. Önkormányzati lakások bontása 2 000
17. Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében 500
18. Borsodi 4. portál 176
19. Mobil öltöző tervezés és kivitelezés 24 500
20. Kamera 5 000
19. Kenel építés 6 000

Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1. Konyhai üst beszerzés 2 600

1.        Bölcsődei eszközbeszerzés, fajátékok 500

Beruházási kiadások összesen 1 038 027

7. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Előirányzat

1. Útfelújítások 11692

11692

8. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban
Megnevezés Előirányzat
1. Államkötvény 2007-2010.évi 44 913
2. Turisztikai attrakció pályázat önereje 850

Összesen 45 763

Mátyás Óvoda és Bölcsőde

Felújítási feladat

Felújítások összesen
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9. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban

Megnevezés Előirányzat
1. EVSE támogatás 800
2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás 4 000
3. Szemétszállítási díj bevétel kiesése 8 900
4. EVTTE lövész egyesület támogatása 100
5. Bursa támogatás 330
6. MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás 29 143
7. MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás 30 988

Összesen 74 261 
 

10. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban
Sor- 
szám Bevételi jogcímek 2014. évi előirányzat

1. Helyi adók 110 000

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 25 540

3. Díjak, pótlékok, birságok 1 800

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel, 24 650

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

161 990

11. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

2. Művelődési Ház rekonstrukciós hitel 1 176

3. Kibocsátott kötvény 21 250

4. Fejlesztési célú hitel 4 666

5. EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel 4 282

31 374

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Összes kötelezettség

Saját bevételek összesen

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei

Sor- 
szám Megnevezés 2014. évi előirányzat
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12. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2/1

ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069

Források
2014. előtti 

kifizetés és forrása 2014.
2014. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő 2 232 4 605 6 837
EU Önerő Alap támogatás 0
EU-s forrás 129 888 129 888
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 2 232 134 493 0 136 725

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 919 1 816 2 735
Egyéb dologi jellegű kiadások 1 313 9 899 11 212
Beruházások ÁFÁ-val 122 778 122 778
Eszközbeszerzés 0
Kiadás összesen 2 232 134 493 0 136 725

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
2014. előtti 

kifizetés és forrása 2014.
2014. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő 2 286 2 438 4 724
EU Önerő Alap támogatás 0
EU-s forrás 89 769 89 769
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 2 286 92 207 0 94 493

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 1 500 1 500
Egyéb dologi jellegű kiadások 2 286 4 234 6 520
Beruházások ÁFÁ-val 86 473 86 473
Eszközbeszerzés 0
Kiadás összesen 2 286 92 207 0 94 493

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
2014. előtti 

kifizetés és forrása 2014.
2014. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő 0
EU Önerő Alap támogatás 0
EU-s forrás 55 313 55 313
Hitel 0
Források összesen 0 55 313 0 55 313

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 1 106 1 106
Egyéb dologi jellegű kiadások 2 441 2 441
Beruházások ÁFÁ-val 50 566 50 566
Eszközbeszerzés 1 200 1 200
Kiadás összesen 0 55 313 0 55 313

Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 
rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP-
3.1.2/D 2-2010-0003

Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése                        
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051
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2/2

EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő 
fejlesztése ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003

Források
2014. előtti 

kifizetés és forrása 2014.
2014. utáni 

tervezett kifizetés Összesen
Saját erő 16 395 70 332 86 727
EU Önerő Alap támogatás 27 732 27 732
EU-s forrás 202 531 446 069 648 600
Hitel 0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány) 0
Források összesen 246 658 516 401 0 763 059

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 0
Egyéb dologi jellegű kiadások 67 595 26 518 94 113
Beruházások ÁFÁ-val 179 063 489 883 668 946
Eszközbeszerzés 0
Kiadás összesen 246 658 516 401 0 763 059

EU-s projekt neve, azonosítója: Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003

Források
2014. előtti 

kifizetés és forrása 2014.
2014. utáni 

kifizetés Összesen
Saját erő 2 920 870 3 790
EU Önerő Alap támogatás 2 526 2 526
EU-s forrás 10 988 109 012 120 000
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 13 908 112 408 0 126 316

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 1 358 1 119 2 477
Egyéb dologi jellegű kiadások 865 3 565 4 430
Beruházások ÁFÁ-val 11 685 105 168 116 853
Eszközbeszerzés 2 556 2 556
Kiadás összesen 13 908 112 408 0 126 316

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
2014. előtti 

kifizetés és forrása 2014.
2014. utáni 

kifizetés Összesen
Saját erő 80 3 190 3 270
EU Önerő Alap támogatás 0
EU-s forrás 18 530 18 530
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 80 21 720 0 21 800

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 2 180 2 180
Egyéb dologi jellegű kiadások 80 19 540 19 620
Beruházások ÁFÁ-val 0
Eszközbeszerzés 0
Kiadás összesen 80 21 720 0 21 800

EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért      TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084
Források 2014. előtti 2014. 2014. utáni Összesen
Saját erő 0
EU Önerő Alap támogatás 0
EU-s forrás 31 326 7 256 38 582
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 31 326 7 256 0 38 582

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 12 108 1 093 13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások 16 684 6 163 22 847
Beruházások ÁFÁ-val 0
Eszközbeszerzés 2 534 2 534
Kiadás összesen 31 326 7 256 0 38 582

Források összesen 265 164 932 542 0 1 236 288
Kiadás összesen 265 164 932 542 0 1 236 288

Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és 
kapcsolódó fejlesztések       KEOP-7.1.0/11-2013-0031
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13. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított el látások 

ezer Ft-ban

Ellátási forma megnevezése Ellátás összesen

Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt.45.§. 11 400

Önkormányzati támogatás- Temetési segély Szt.45.§. 960
Önkormányzati támogatás-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) 
Szt.45.§ 6 800

Idősek utalványa 2 000

Rászorultságtól függő pénzbeli szociál is, gyermekvédelmi el látások összesen 21 160

Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt. 47.§ (1)bek.c.)pont (gyógyszer) 2 000

Köztemetés Szt.48.§ 900

Közgyógyellátás Szt.50.§(3)bek. 759

Természetben nyujtott szociál is el látások összesen 3 659

Önkormányzat által folyósított szociál is, gyermekvédelmi el látások összesen 24 819

14. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociál is el látások

Ellátási forma megnevezése Ellátás összesen

Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37/.§.(1)bek.a)pont 24 624

Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§(1)bek.b)-d)pont 10 870

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek. 177 840

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5)bek. 22 800

Rászorultságtól függő pénzbeli szociál is, gyermekvédelmi el látások összesen 236 134

Természetben nyujtott szociál is el látások 0
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociál is, gyermekvédelmi el látások 
összesen 236 134 
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15. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban 

Közvetett támogatás megnevezése 
Közvetett támogatás 

tervezett összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege
Ebből: 

       - építményadó

       - telekadó

       - vállalkozások kommunális adója

       - magánszemélyek kommunális adója

       - idegenforgalmi adó tartózkodás után 

       - idegenforgalmi adó épületek után 
       - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 

       - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után 

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege
Helyi adónál biztosított mentesség összege 70
Ebből: 

       - építményadó

       - telekadó

       - vállalkozások kommunális adója

       - magánszemélyek kommunális adója

       - idegenforgalmi adó tartózkodás után 

       - idegenforgalmi adó épületek után 
       - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 70
       - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után 

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN 70

KIMUTATÁS 
a közvetett támogatások tervezett összegéről 

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő 
elengedésének összege  

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 
elengedésének összege 

 
 



 

 

16. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Öss zesen

Bevételek 

Műk.c.tám.államh.-on belülről 108 402 75 268 75 268 75 268 61 268 61 268 61 268 61 268 62 268 61 268 61 268 64 279 828 361

Közhatalmi bevételek 455 455 50 000 455 15 000 455 455 455 50 000 455 455 16 825 135 465

Működési bevételek 7 035 7 035 7 035 7 035 7 035 7 035 7 035 7 035 7 035 7 035 7 035 7 042 84 427

Felhalmozási bevételek 130 986 130 320 158 329 126 298 126 298 126 298 14 962 14 962 14 962 14 962 14 962 14 975 888 314

Átvett pénzeszközök 10 483 10 483 10 483 10 483 10 483 10 483 10 483 10 483 10 483 10 483 10 483 10 482 125 795

Költségvet.bev.összesen 257 361 223 561 301 115 219 539220 084 205 539 94 203 94 203 144 748 94 203 94 203 113 603 2 062 362

Finanszírozási célú bevételek 29 376 29 376 29 376 29 376 25 986 25 986 22 366 22 366 22 366 22 366 22 366 13 635 294 941

Bevételek összesen 286 737 252 937 330 491 248 915 246 070 231 525 116 569 116 569 167 114 116 569 116 569 127 2382 357 303

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai 100 761 110 761 107 826 100 761 100 761 95 802 85 802 85 802 102 867 100 761 110 76185 806 1 188 471

Felhalmozási költségv.kiad. 143 427 222 578 172 761 181 566 158 209 155 107 37 644 25 444 19 194 19 444 19 794 13 314 1 168 482

Költségvetési kiadás összesen 244 188 333 339 280 587 282 327 258 970 250 909 123 446 111 246 122 061 120 205 130 555 99 120 2 356 953

Finanszírozási célú kiadások 350 0 350

Kiadás összesen 244 188 333 689 280 587 282 327 258 970 250 909 123 446 111 246 122 061 120 205 130 555 99 120 2 357 303

Bevétel összesen 286 737 252 937 330 491 248 915 246 070231 525 116 569 116 569 167 114 116 569 116 569 127 238 2 357 303

Kiadás összesen 244 188 333 689 280 587 282 327 258 970 250 909 123 446 111 246 122 061 120 205 130 555 99 120 2 357 303

Havi e lői rányzat e ltérés 42 549 -80 752 49 904 -33 412 -12 900 -19 384 -6 877 5 32345 053 -3 636 -13 986 28 118 0

Halmozott e lői rányzat elt. 42 549 -38 203 11 701 -21 711 -34 611 -53 995 -60 872 -55 549 -10 496 -14 132 -28 118 0 0

Edelény Város Önkormányzata

2014. évi elői rányzat felhasználási ütemterve (tájékoztató tábla)

 
 



 

 

17. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati  rendelethez

Forintban

Megnevezés Ellátott Fajlagos Összesen

I. 1 Helyi önkormányzatok általános működ.és ágazati  fe lad.tám.

a) Önkormányzati hivatal működ.támogatása 33,60 4 580 000 153 888 000

b) Település üzemeltetéshez. kapcs. feladat 0

ba) Züldterület gazd.kapcs.feladatok(hektár alapján) 10 962 680

bb) Közvilágítás fenntart. tám. 22 022 400

bc) köztemető fenntartással kapcs.felad.(min100eFt) 43Ft/m2 100 000

bd) Közutak fenntartásának támog.(út hossza alapján Ft/km) 24 939 300

c) Egyéb kötelező önkorm.felad.tám. 10 343 2 700 27 926 100

239 838 480

II Egyes köznevelési fe ladatok tám.

1. Óvodapedagógusok és közv.segítők bértámog.

a-c) Óvodapedagógusok keresete 14,8 4 012 000 59 377 600

a-c) Óvodapedagóguso keresetének pótlólagos összege 14,8 34 400 509 120

a-c)  Óvodapedagógusokat segítők keresetének támogatása 11 1 800 000 19 800 000

2. Óvodaműködtetési támogatás 170 56 000 9 520 000

3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám.

III Tel.önkorm.szociál is és gyermekjóléti  fe lad.el látása

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 194 736 240

2. Hozzájár.a pénzbeni szoc.ellátáshoz 62 920 190

3. Egyes szoc.és gyermekjólét i feladatok támogatása

a) szoc.és gyermekjólét i feladatok tám.

aa) 70000 lakos alatt   T=L/5000*3950000

Családsegítés 12 627 395 4 987 665

Társ.kiegészités családsegítés 12 627 300 3 788 100

Gyermekjólét i szolgálat 12 251 395 4 839 145

Társ.kiegészítés gyermekjólét i szolg. 4 736 600 2 841 600

c) Szociális étkezés 155 55 360 8 580 800

d) Házi segítségnyujtás (Társulás miatt 130%) 21 145 000 3 958 500

f) Időskoruak nappali intézményi ellát. 2 109000 218 000

j Gyermekek napközbeni ellátása 0

ja) Bölcsödei ellátás 15 494 100 7 411 500

4. Idős, hajléktalan személyek részére ny.szakosított  ellátás

a) Szakmai dolgozók bértámogatása 32 2606040 83 393 280

b) Intézmény üzemeltetési támogatás 19 618 000

5. Gyermekétkeztetés támogatása

a) Dolgozók bértámogatása 6,05 1632000 9 873 600

b) Üzemeltetési támogatás 20 937 537

IV Tel.önkormányzatok kulturál is fe lad.támog.

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

d) Tel.önkormányzatok támogatása 10343 1140 11 791 020

768 940 377

Tv-re hivatkozás

Tájékoztató tábla

az önkormányzat általános működésének és ágazati  fe ladatainak támogatása

Támogatás összesen  
 



 

 

18. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

2014. 2015. 2016. 2017.
1. Működési célú

2. Felhalmozási célú 

M űvelődési Ház felújításhoz célhitel 2006 2014 14 118 0 0 0

Kötvénykibocsátás 2007 2014 265 415 0 0 0

Fejlesztési célú hitel 2013 2014 8 000 0 0 0

Összesen 317 533 0 0 0

Európai uniós támogatással megvalósuló beruházás 
önerejét finanszírozó hitel 2013 2014 30000 0 0 0

Hitelállomány január 1-jén

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról 
lejárat szerinti bontásban

Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Átvállalás éve
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19. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről 816 626 0 11 735 828 361

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . támog. 239 838 0 0 239 838

1.2   Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog. 89 207 0 0 89 207

1.3   Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. 233 368 0 0 233 368

1.3.1   Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 194 736 0 0 194 736

1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 11 791 0 0 11 791

1.5   Működési célú központosított  előirányzatok 0 0 0 0

1.6   Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0

1.7   Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről 47 686 0 11 735 59 421

2. II. közhatalmi bevéte lek 135 465 0 0 135 465

2.1   Iparűzési adó 110 000 0 0 110 000

2.2   Gépjárműadó 20 400 0 0 20 400

2.3   Talajterhelési díj 1 800 0 0 1 800

2.4   Egyéb közhatalmi bevételek 3 265 0 0 3 265

3. III. M űködési bevéte lek 82 363 1 660 404 84 427

3.1   Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0

3.2   Szolgáltatások ellenértéke 5 050 1 350 350 6 750

3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 14 666 0 0 14 666

3.4   Tulajdonosi bevételek 2 500 0 0 2 500

3.5   Ellátási díjak 43 500 0 0 43 500

3.6   Kiszámlázott  ÁFA 16 379 310 54 16 743

3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0

3.8   Kamatbevételek 168 0 0 168

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 100 0 0 100

4. IV. Felhalmozási bevételek 888 314 0 0 888 314

4.1   Ingatlanok értékesítése 24 650 0 0 24 650

4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 540 0 0 25 540

4.3   Kiszámlázott  ÁFA 6 491 0 0 6 491

4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0

4.5   Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 831 633 0 0 831 633

5. V. Átvett pénzeszközök 125 795 0 0 125 795

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 125 795 0 0 125 795

5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 0 0 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 048 563 1 660 12 139 2 062 362

6. VI. Finanszírozási bevéte lek 294 941 0 0 294 941

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 14 423 0 0 14 423

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0

6.1.2   Maradvány igénybevétele 14 423 0 0 14 423

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0

6.1.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0

6.2  Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek 280 518 0 0 280 518

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0

6.2.2   Maradvány igénybevétele 280 518 0 0 280 518

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0

6.2.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 2 343 504 1 660 12 139 2 357 303

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

Cím Bevétel i jogcímek
Kötelező 
fe ladat

Önként 
vállal t 
feladat

Ál lamigaz
gatási 
feladat

Összes 
bevéte l
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2/2 oldal

KIADÁSOK ezer Ft-ban

7. I. Működési költségvetés kiadásai 746 327 10 085 432 059 1 188 471

7.1   Személyi juttatások 227 082 5 024 123 979 356 085

7.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 58 291 1 356 35 325 94 972

7.3   Dologi kiadások 244 390 3 705 36 621 284 716

7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 819 0 236 134 260 953

7.5   Egyéb működési célú kiadások 191 745 0 0 191 745

7.5.1   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 137 615 0 0 137 615

7.5.2   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 14 130 0 0 14 130

7.5.3   Tartalékok 40 000 0 0 40 000

8. II. Fe lhalmozási költségvetés kiadásai 1 168 482 0 01 168 482

8.1   Beruházások 1 038 027 0 0 1 038 027

8.2   Felújítások 11 692 0 0 11 692

8.3 Egyéb felhalmozási kiadások 118 763 0 0 118 763

8.3.1   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre 0 0 0 0

8.3.2   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre 60 131 0 0 60 131

8.3.3   Fejlesztési céltartalék 45 763 0 0 45 763

8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 12 869 0 0 12 869

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 924 894 0 432 059 2 356 953

9. III. Finanszírozási kiadások 350 0 0 350

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0

9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0

9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0

9.1.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 350 0 0 350

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 350 0 0 350

9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0

9.2.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 925 244 0 432 059 2 357 303

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Cím Kiadási jogcímek
Kötelező 
fe ladat

Önként 
vállalt 
feladat

Államigaz
gatási 
feladat

Összes 
kiadás
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20. melléklet a 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv neve: ……………………………………….

Költségvetési szerv számlaszáma: ……………………………………….

Éves eredeti előirányzat: …………. ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: …………… Ft

sor- 
szám Tartozásállomány megnevezése

30 nap 
alatt i 
állomány

30-60 nap 
között i 
állomány

60 napon 
túli 
állomány

Át-
ütemezett Összesen

1. Állammal szembeni tartozások

2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

5.
Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik 
felé

6. Egyéb tartozásállomány

7. Összesen:

………………………………..

költségvetési szerv vezetője

Edelény, 2014. …………………….hó ………nap

Adatszolgáltatás

az el ismert tartozásállományról
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9./ Napirendi pont tárgya:  
 
A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 4/2012. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 10./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a rendelet-tervezet elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

5/2014.(II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETEND Ő INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL SZÓLÓ 
4/2012.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.9 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, 

Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.19 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el: 

1. § A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 
4/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

„3.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított 
ellátás intézményi térítési díja: 

a) Időskorúak nappali intézményi ellátása: 
aa) nappali ellátás étkezés (ebéd) térítési díja: napi 236 Ft + áfa  
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ab) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül: napi 900 Ft + áfa.  

b) időskorúak bentlakásos otthona – idősotthoni ellátás: 78 900 Ft/hó/f ő, 
2 630 Ft/nap/f ő. 

c) étkeztetés intézményi térítési díjai: 
ca) étkeztetés intézményi térítési díja: 236 Ft + áfa,  

 cb) az étel igénybevétel helyére történő kiszállítása esetén a kiszállítás 
intézményi térítési díja azzal, hogy a közös háztartásban élő személyek 
részére a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre 
lehet megállapítani: napi 95 Ft + áfa.  

d) a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 500,-Ft/óra.”  

2. § Ez a rendelet 2014. március 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő 
napon hatályát veszti. 

 
 
 

Vártás József Molnár Oszkár 
jegyző polgármester 

 
Kihirdetési záradék:  
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése 
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel 2014. február 12.-én napján. 
 
Edelény, 2014. február 12. 
 

Vártás József 
jegyző 

 
10./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 11./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
7/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodásának módosításáról  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 
előterjesztést és minősített többséggel, nyílt szavazással 
az alábbi döntést hozta: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 
módosítását a határozat mellékleteként  jóváhagyja.  

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a 

megállapodás módosítás, és az egységes szerkezetű 
módosított megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: Társulás, Osztályok 
 

 
Melléklet a 7/2014.(II.12.) határozathoz 

 
EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA  

TÁRSULÁSI  MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA  
 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás (3780 Edelény, Bányász út 2.) társult 
települési önkormányzatainak képviselő-testületei a 2013. június 30. napján 
megkötött és jóváhagyott Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint 
módosítják: 
 

1. A Társulási Megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 

A Társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály alapján hatáskörrel 
rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A Társulás belső pénzügyi 
ellenőrzése a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) 
és belső ellenőrzés útján biztosított. A belső ellenőrzés feladatait az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal – mint a munkaszervezet feladatait ellátó székhely szerinti 



 
 

 163 

Hivatal - jegyzője szervezi meg külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott belső 
ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a hatályos jogszabályok 
szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a munkavégzéshez szükséges 
feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a Társulás költségvetését terheli. A belső 
ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban a megbízási 
szerződés részletezi. 
 

2. A Társulási Megállapodás 1. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tagjainak, valamint képviselőinek nevéről, 
székhelyéről és lakosságszámáról 
 

 

Sor-
szám 

 
Név: 

 
Székhelye: 

Lakosság- 
száma 
2013.01.01.  

 
Képviselő neve: 

1.  Abod 3753 Magyar u. 42. 220 Restyánszki Gábor 
2.  Balajt 3780 Fő u. 55. 488 Szabó Zoltán 
3.  Becskeháza 3768 Fő u. 52. 41 Székely Jenő 
4.  Bódvalenke 3768 Szabadság u. 65. 231 Tóth János 
5.  Bódvarákó 3764 Szabadság u. 16. 97 Farkas Árpád 
6.  Boldva 3794 Széchenyi u. 5. 2481 Csabai Gyula 
7.  Borsodszirák 3796 Fő út 35. 1246 Tóth Attila 
8.  Bódvaszilas 3763 Kossuth u. 21. 1099 Fülöp József 
9.  Damak 3780 Szabadság út 35. 262 Baranyay Barnabás 
10.  Debréte 3825 Petőfi u. 3. 22 Kelemen József  
11.  Edelény 3780 István k. u. 52. 10343 Molnár Oszkár 
12.  Égerszög 3757 Béke u. 29. 63 Pozsgai István 
13.  Galvács 3752 Bereg u. 10. 103 Slezsák József 
14.  Hangács 3795 Szabadság u. 21. 604 Hajdu Zoltán 
15.  Hídvégardó 3768 Tornai u. 106. 641 Matusz Tamás 
16.  Hegymeg 3786 Petőfi S. u. 18. 134 Varga Zoltánné 
17.  Irota 3786 Petőfi S. u. 66. 78 Bencs Sándor 
18.  Komjáti 3765, Petőfi S. u. 13. 242 Bárczi László 
19.  Lak 3786 Kossuth u. 18. 668 Garai Bertalan 
20.  Ládbesenyő 3780 Kossuth u. 64. 296 Fedor Attila 
21.  Martonyi 3755 Fő u. 54. 475 Vécsei István 
22.  Meszes 3754 Fő u. 39. 201 Rozgonyi Tibor 
23.  Nyomár 3759 Szabadság u. 45. 346 Bártfai Attila 
24.  Perkupa 3756 Kossuth u. 12. 918 Molnár Zoltán 
25.  Rakaca 3825 Petőfi S. u. 92. 877 Kiss Béla 
26.  Rakacaszend 3826 Fő u. 13. 410 Lukács Attiláné 
27.  Szakácsi 3786 Petőfi S. u. 2. 158 Feketéné Bisztrán Ilona 
28.  Szalonna 3754 Tanácsház tér 1. 1051 Balogh Zsolt 
29.  Szendrő 3752 Hősök tere 1. 4246 Tomorszki István 
30.  Szendrőlád 3751 Fő u. 63. 2000 Vadászi Béla 
31.  Szín 3761 Szabadság u. 18. 813 Ötvös Bálint 
32.  Szinpetri 3761 Dózsa Gy. u. 58. 248 Doszpoly Károly 
33.  Szögliget 3762 Kossuth út 57. 676 Tóthné Mihalik Katalin 
34.  Szőlősardó 3757 Széchenyi u. 23. 134 Holló István 
35.  Szuhogy 3734 József A. u. 52. 1192 Fóris Sándor 



 
 

 164 

36.  Teresztenye 3757 Rákóczi u. 18. 29 Brogli Attila 
37.  Tomor 3787 Kossuth u. 75. 242 Szilvai Attila 
38.  Tornabarakony 3765 Dózsa Gy. u. 34. 18 Dr. Szilágyi Ferenc 
39.  Tornanádaska 3767 Kossuth L. u. 44. 696 Beri Tamás 
40.  Tornaszentjakab 3769 Rákóczi u. 25. 220 Kondásné Galkó Mónika 
41.  Tornaszentandrás 3765 Hunyadi u. 4. 234 Krajnyák Dénes 
42.  Tornakápolna 3757 Dózsa Gy. u. 31. 22 Doszpoly Loránd 
43.  Varbóc 3756 Petőfi S. út 18. 63 Ifj. Molnár László 
44.  Viszló 3825 Fő u 70/A. 72 Répási Mihály 
45.  Ziliz 3794 Dózsa Gy. u. 1. 372 Verebélyi Norbert 

 

3. A Társulási Megállapodás 4. melléklete az alábbiak szerint módosul: 

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának 
A kormányzati funkció szerinti megjelölése  

(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése): 
 

Kormányzati funkció száma / Kormányzati funkció megnevezése: 
 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

012110 Gazdasági segítség nyújtása fejlődő és átmeneti gazdaságú országoknak 
031060 Bűnmegelőzés 
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás  
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző 

részére)   
041235 Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő 

személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás 
041236 Országos közfoglalkoztatási program  
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei 
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység 
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása 
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése   
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása   
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek    
082094  Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 

fejlesztése, működtetése 
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok 



 
 

 165 

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek 
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok 
A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak. 
 
Edelény, 2014. január……. 
Z á r a d é k: 
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a 
Társulási Megállapodást aláírásával látta el: 
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:   Polgármester  
 
Abod Községi Önkormányzat ……………………………………………………. 

Balajt Községi Önkormányzat ……………………………………………………. 

Becskeháza Községi Önkormányzat ..…………………………………………... 

Bódvalenke Községi Önkormányzat ..…………………………………………... 

Bódvarákó Községi Önkormányzat ……………………………………………. 

Bódvaszilas Községi Önkormányzat .…………………………………………... 

Boldva Községi Önkormányzat .…………………………………………………...  

Borsodszirák Községi Önkormányzat ……………………………………………. 

Damak Községi Önkormányzat .…………………………………………………...  

Debréte Községi Önkormányzat ..…………………………………………………..  

Égerszög Községi Önkormányzat  ……..…………………………………………...  

Galvács Községi Önkormányzat .….………………………………………………. 

Hangács Községi Önkormányzat ……………………………………………………  

Hegymeg Községi Önkormányzat  .………………………………………………...  

Hidvégardó Községi Önkormányzat ..……………………………………………...  

Irota Községi Önkormányzat …………………………………………………... 

Komjáti Községi Önkormányzat …….…………………………………………….  

Ládbesenyő Községi Önkormányzat.………………………………………….…...  

Lak Községi Önkormányzat .……………………………………………..…… 

Martonyi Községi Önkormányzat …………………………………………………... 

Meszes Községi Önkormányzat …………………………………………………..  

Nyomár Községi Önkormányzat …………………………………………….…….  

Perkupa Községi Önkormányzat ………………………………………….……….  

Rakaca Községi Önkormányzat ………………………………………………….. 

Rakacaszend Községi Önkormányzat …………………………………………. 

Szakácsi Községi Önkormányzat ………………………………….……………… 

Edelény Város Önkormányzat .………………………………………………... 
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Szalonna Községi Önkormányzat…………………………………………………  

Szendrő Városi Önkormányzat..………………………………………………….. 

Szendrő1ád Községi Önkormányzat……………………………………………...  

Szin Községi Önkormányzat……………………………………………….……... 

Szinpetri Községi Önkormányzat……………………………………….…………  

Szögliget Községi Önkormányzat………………………………………………...  

Szőlősardó Községi Önkormányzat……………………………………………… 

Szuhogy Községi Önkormányzat…………………………………………………  

Teresztenye Községi Önkormányzat………………………………..…………... 

Tomor Községi Önkormányzat…………………………………………….……... 

Tornabarakony Községi Önkormányzat……………………………….………..  

Tornakápolna Községi Önkormányzat……………………………………………  

Tornanádaska Községi Önkormányzat…………………………………………… 

Tornaszentandrás Községi Önkormányzat……………………………..……….. 

Tornaszentjakab Községi Önkormányzat………………………………………… 

Varbóc Községi Önkormányzat……………………………………………….…..  

Viszló  Községi Önkormányzat………………………………………….……….. 

Ziliz Községi Önkormányzat………………………………………….…………... 

 

 
 



 

 

11./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény és környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 12./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
8/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt 

Működtető Intézményfenntartó Társulás” Társulási 
Megállapodásának módosításáról  

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodásának 
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Képviselő-testület a 2013. július 1. napjától hatályos 
110/2013.(VI.19.) határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodás 
226/2013. (XII.11.) határozattal jóváhagyott módosítását a határozat 
1. melléklete szerint kiegészíti.  

2. Képviselő-testület az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást - 
a határozat 2. mellékleteként - jóváhagyja. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás módosítása és az egységes szerkezetű módosított 
Társulási megállapodás aláírására. 

Határidő: 2014. február 28. 
Felelős:   polgármester, jegyző 
Értesül: társult települések, titkárság, pénzügy, intézmény  
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1. melléklet a 8/2014.(II.12. )  határozathoz 
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézm ényt 

Működtet ő Intézményfenntartó Társulás” Társulási 
Megállapodásának módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 1. napjától hatályos és 
jóváhagyott, „Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás” Társulási Megállapodás (a továbbiakban: Társulási 
Megállapodás) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
1. A Társulási Megállapodás IV. 1. pontja helyébe a z alábbi rendelkezés lép: 
 

„1. A közös fenntartású intézmény neve: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ” 
 
2. A Társulási Megállapodás IV. 4. pontja helyébe a z alábbi rendelkezés lép: 
 

„4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja a jelen Megállapodásban meghatározott 
keretek között.” 

 
3. A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.2 pontj a helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 
 

„2.2.Az Intézmény közös fenntartású alaptevékenységi körébe tartozik: 
 

kormányzati funkció megnevezése kormányzati funkció  száma 
Családsegítés                                                 107054 
Gyermekjóléti szolgáltatások                              104042 
Házi segítségnyújtás                                       107052 
Idősek, demens betegek nappali 
ellátása 

102030 

Időskorúak, demens betegek tartós 
bentlakásos szociális ellátása 

102021 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás            107053 
Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072410 
Szociális étkeztetés 107051 
Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

011130 

Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

074031” 

 
4. A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.3. pont ja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép:  
 
„2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban 
meghatározott kormányzati funkciók vonatkozásában gyakorolják e megállapodás 
keretében meghatározott fenntartói jogokat és teljesítik kötelezettségeiket.” 
 

5. A Társulási Megállapodás V. 2. szakasz 2.9. pont ja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:  
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„2.9. Az Intézmény vezetője tekintetében az „egyéb” munkáltatói jogkört a Társulási 
Tanács elnöke gyakorolja.” 
 

6. A Társulási Megállapodás VII. szakasz 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
„1. Társulási Tanács elnöke, a Társulás költségvetési koncepcióját és költségviselési 
tervezetét – a tervezés időszakában – egyezteti a Társulási Tanács tagjaival.” 

7. A Társulási Megállapodás VII. szakasza a követke ző 8. ponttal egészül ki: 

„8. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról a társult önkormányzatok közigazgatási területére 
kiterjedően Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási 
megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot.” 

 
 

8. A Társulási Megállapodás  VIII. A Társulás vagyo na rendelkezés az alábbi ponttal 
egészül ki: 
 
„1.3. Az Edelény, belterület 1169. hrsz-ú, albetétként nyilvántartott, természetben 
Edelény, Borsodi út 2. 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.” 
 

9. A Társulási Megállapodás  IX. 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. A Társulás és költségvetési szervei működését bármely társult tag és az erre 

jogszabály alapján hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A 
Társulás és költségvetési szervei belső pénzügyi ellenőrzése a folyamatba épített, 
előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés útján 
biztosított. A belső ellenőrzés feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal – 
mint a munkaszervezet feladatait ellátó székhely szerinti Hivatal - jegyzője szervezi 
meg külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr útján. A megbízott 
belső ellenőrnek rendelkeznie kell a hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel, 
regisztrációval és egyéb a munkavégzéshez szükséges feltételekkel. A belső ellenőr 
megbízási díja a Társulás költségvetését terheli. A belső ellenőr feladatát a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban a megbízási szerződés 
részletezi.” 

 
 

10. A Társulási Megállapodás  XIII. Záró rendelkezé sek helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

 
„XIII. Záró rendelkezések 
 
A Társulási Megállapodás a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba.  

 
A Megállapodás módosításának hatályba lépésével a társult önkormányzatok   
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Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.25.) és 66/2013.(IX.10.) 
határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013.(VI.19.) és 108/2013.(IX.25.) 
határozattal, 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.13.) és 46/2013.(IX.19.) 
határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013.(VI.19.) és 
184/2013.(IX.11.) határozattal, 

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.19.) és 
66/2013.(IX.11.) határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(VI.21.) és 
302013.(IX.16.) határozattal, 

Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(VI.26.) és 25/2013.(IX.18.) 
határozattal, 

Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013.(VI.24.) és 
53/2013.(IX.11.) határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.20.) és 
67/2013.(IX.26.) határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.26.) és 70/2013.(IX.11.) 
határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 29/2013.(VI.24.) és 
50/2013.(IX.16.) határozattal. 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.22.) és 41/2013.(IX.16.) 
határozattal, 

Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.25.) és 
53/2013.(IX.11.)  
 
határozattal jóváhagyott Társulási Megállapodása egyidejűleg hatályát veszti. 
 

2. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai jelen 
megállapodás mellékletei. 

 
3. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá. 
 
4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához 
vagy a társulás megszüntetéséhez. 

 
5. 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. 

 
6. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése során 

felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság dönt. 
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7. 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 helyben hagyólag, saját 
kezűleg írják alá.  

 
8. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 
határozattal hagyták jóvá: 
A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az 
alábbi határozattal hagyták jóvá: 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és 90/2013.(XII.03.) 
határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és 146/2013.(XII.11.) 
határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és 226/2013.(XII.11.) 
határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) és   54/2013.(XII.11.) 
határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) és   86/2013.(XI.28.) 
határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és   97/2013.(XII.13.) 
határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a /2014. (…) és   81/2013.(XII.11.) 
határozattal, 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  /2014. (…) és   61/2013.(XII.16.) 
határozattal.” 

 
11. A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változat lanul érvényben maradnak. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviseletében: 
Molnár Oszkár polgármester                                          ………………………………… 
 
      P.H.    Dátum:  …………………………………. 
 
Tomor  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Szilvai Attila  polgármester                                     ……………………………….…… 
 
      P.H.    Dátum:  …………..………………………  
 
Hegymeg Község Önkormányzat Képviseletében: 
Varga Zoltánné  polgármester                                    …………………………………… 
 
      P.H.    Dátum:  ………………..………………… 
 
Abod  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Restyánszki Gábor polgármester                              ….…………………………….…… 
 
      P.H.    Dátum:  …………………………………… 
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Balajt  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Szabó Zoltán polgármester                                             ………………………………… 
 
      P.H.    Dátum:  …………………………………… 
 
Ládbesenyő  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Fedor Attila polgármester                                             ……………..…………………… 
 
      P.H.    Dátum:  …………………………………… 
 
Lak Község Önkormányzat Képviseletében: 
Garai Bertalan polgármester                                             ………………………………… 
 
      P.H.    Dátum:  …………………….……………… 
 
Szakácsi  Község Önkormányzat Képviseletében: 
Feketéné Bisztrán Ilona Mária  polgármester                   …………………………..…… 
 
      P.H.    Dátum:  …………………………………… 
 
 

 
 

2. melléklet a 8/2014. (II.12.) határozathoz 
 

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS  
 

Preambulum 
(Módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
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: 
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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:    Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 

Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás 
2. A Társulás székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52. 
3. A Társulás jogállása: jogi személy 

 
II. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képvisel ője 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:  Tomor Község Önkormányzata 

Székhelye: 3787 Tomor, Kossuth Lajos út 75.  
Képviselője:  Szilvai Attila polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 

 
3. Neve:  Hegymeg Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Hegymeg, Petőfi Sándor út 18.  
Képviselője:  Varga Zoltánné polgármester 
Ellátott feladat: családsegítés; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

4. 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 
 

5. 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 
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6. 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 

 
7. Neve:  Lak Község Önkormányzata 

Székhelye:  3786 Lak, Kossuth Lajos út 18. szám 
Képviselője:   Garai Bertalan polgármester 

 
Ellátott feladat: családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; házi segítségnyújtás; 

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

 
8. 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 

 
III. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszám a (2013. december 31-ei állapot): 
 

Település  Lakosság 
száma  

Abod 224 
Balajt          487 
Edelény    10.188 
Hegymeg                        128 
Ládbesenyő                               293 
Lak                                  668 
Szakácsi                          170 
Tomor 242 

Összesen: 12.400 
 

A lakosságszám adatokat a tagok évente aktualizálják. Az adatok aktualizálása nem 
jelenti a jelen társulási megállapodás módosítását. 

 
IV. A társulás által fenntartott intézmény megnevez ése: 
 

1. A közös fenntartású intézmény neve: Edelényi 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. 
      3780 Edelény, Borsodi út 2. 

(gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés) 
 

4. A Mötv. 87. §-a alapján az Intézmény közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és 
hatásköröket a Társulási Tanács gyakorolja a jelen Megállapodásban meghatározott 
keretek között. 
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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, 

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: 
 

kormányzati funkció megnevezése kormányzati funkció  száma 
Családsegítés                                                 107054 
Gyermekjóléti szolgáltatások                              104042 
Házi segítségnyújtás                                       107052 
Idősek, demens betegek nappali 
ellátása 

102030 

Időskorúak, demens betegek tartós 
bentlakásos szociális ellátása 

102021 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás            107053 
Otthoni (egészségügyi) szakápolás 072410 
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Szociális étkeztetés 107051 
Önkormányzatok és önkormányzati 
hivatalok jogalkotó és általános 
igazgatási tevékenysége 

011130 

Család- és nővédelmi egészségügyi 
gondozás 

074031” 

 
2.3. A Társult Önkormányzatok a közös fenntartású Intézmény által a 2.2. pontban 

meghatározott kormányzati funkciók 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. 

 
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 a Társulási Tanács gyakorolja. 
 
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 a Társulási 
Tanács elnöke 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. 
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4. A társulás minden tagja egy szavazattal rendelkezik. 
  
5. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. 
 
6. 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. 

6.1. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges, 
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt 
települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség). 

6.2.  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. 

 
7. Minősített többség szükséges: 
 

a) a társulás elnökének megválasztásához és felmentéséhez 
b) a társulás által alapított vagy fenntartott, működtetett intézmény vezetőjének 

kinevezéséhez, felmentéséhez, fegyelmi elbocsájtásához, 
c) társulás intézményének létrehozásához, megszüntetéséhez 
d) társulás által létrehozott intézmény alapító okiratának elfogadásához, 

módosításához. 
 
Egyszerű többség szükséges: 
 
a) a társulás költségvetésének elfogadásához, módosításához 
b) a társulás éves pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadásához 
c) a társulás által benyújtásra kerülő pályázatok elfogadásához 
d) a társulás vagyonával való döntéshez. 

 
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. 
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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.  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. 

 
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. 

 
8.  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról a társult önkormányzatok közigazgatási területére kiterjedően 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint rendeletet alkot. 

 
VIII. A Társulás vagyona 
 
1. Az Intézmény által használt: 
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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. 

 
1.3. Az Edelény, belterület 1169. hrsz-ú, albetétként nyilvántartott, természetben Edelény, 

Borsodi út 2. 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. 
 
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, ellen őrzés 
 
1. A Társulás működéséről – tagjai útján – évente legalább egy alkalommal beszámol 

tagjainak, mely beszámoló társulási tanácsi határozattal kerül elfogadásra. 
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2. A Társulás és költségvetési szervei működését bármely társult tag és az erre jogszabály 
alapján hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A Társulás és 
költségvetési szervei belső pénzügyi ellenőrzése a folyamatba épített, előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés útján biztosított. A belső 
ellenőrzés feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal – mint a munkaszervezet 
feladatait ellátó székhely szerinti Hivatal - jegyzője szervezi meg külső, megbízási 
jogviszonyban foglalkoztatott belső ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek 
rendelkeznie kell a hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb 
a munkavégzéshez szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a Társulás 
költségvetését terheli. A belső ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel 
összhangban a megbízási szerződés részletezi. 
 

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 megsz űnése 
 
1. A Társuláshoz történ ő 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. 
 
2.1. 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 Képviselő-
testületének csatlakozási szándékát tartalmazó határozatát a Társulási Tanács 
Elnökének kell megküldeni. 

 
1.4. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a Társult Önkormányzatok 

Képviselő-testületei minősített többséggel döntenek és egyidejűleg értesítik a 
Társulási Tanács elnökét. 

 
2. Társulásból történ ő 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. 
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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 történ ő 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 megsz űnése, 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 történ ő 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. 

 
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. 
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XII/A. Társulási Megállapodás módosításának feltéte lei: 
 
a. A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban kezdeményezheti. 

Az írásos kezdeményezésben meg kell határozni a módosítás célját, indokát és a 
Társulási Megállapodás módosítani kívánt pontját és a módosítás pontos szövegét. 

b. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni a társulás 
elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a kézhezvételtől számított 8 
napon belül megküldi a társult önkormányzatok polgármestereinek. 

c. A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester 30 napon 
belül a tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti. 

d. A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről minősített 
többséggel dönt. 

e. Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a módosítást, úgy 
a módosított Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok polgármesterei aláírják. 

 
XIII. Záró rendelkezések 
 
A Társulási Megállapodás a törzskönyvi bejegyzéssel lép hatályba. 
 
A Megállapodás módosításának hatályba lépésével a társult önkormányzatok 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.25.) és 66/2013.(IX.10.) 
határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2013.(VI.19.) és 108/2013.(IX.25.) 
határozattal, 

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.13.) és 46/2013.(IX.19.) 
határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013.(VI.19.) és 
184/2013.(IX.11.) határozattal, 

Hangács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.19.) és 
66/2013.(IX.11.) határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 22/2013.(VI.21.) és 
302013.(IX.16.) határozattal, 

Irota Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2013.(VI.26.) és 25/2013.(IX.18.) 
határozattal, 

Komjáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013.(VI.24.) és 
53/2013.(IX.11.) határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/2013.(VI.20.) és 
67/2013.(IX.26.) határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 51/2013.(VI.26.) és 70/2013.(IX.11.) 
határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a 29/2013.(VI.24.) és 
50/2013.(IX.16.) határozattal. 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 29/2013.(VI.22.) és 41/2013.(IX.16.) 
határozattal, 
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Tornaszentandrás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 31/2013.(VI.25.) és 
53/2013.(IX.11.) határozattal  
 
jóváhagyott Társulási Megállapodása egyidejűleg hatályát veszti. 
 

2. A Társult Önkormányzatoknak a Társulási Megállapodást elfogadó határozatai jelen 
megállapodás mellékletei. 

 
3. A Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok polgármesterei írják alá. 
 
4. A Társulásban részt vevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel 

hozott döntése szükséges a társulási megállapodás jóváhagyásához, módosításához 
vagy a társulás megszüntetéséhez. 

 
5. 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. 

 
6. A Társult Önkormányzatok képviselő-testületei között a Társulások működése során 

felmerülő vitás kérdésekben a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróság dönt. 
 
7. 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.  

 
8. Jelen Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi 
határozattal hagyták jóvá: 
A módosított Társulási Megállapodást a Társult Önkormányzatok képviselő-testületei az 
alábbi határozattal hagyták jóvá: 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) és 90/2013.(XII.03.) 
határozattal, 

Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) és 146/2013.(XII.11.) 
határozattal, 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2014. (II.12.) és 226/2013.(XII.11.) 
határozattal, 

Hegymeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) és   54/2013.(XII.11.) 
határozattal, 

Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) és   86/2013.(XI.28.) 
határozattal, 

Lak  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) és   97/2013.(XII.13.) 
határozattal, 

Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  a /2014. (…) és   81/2013.(XII.11.) 
határozattal, 

Tomor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a /2014. (…) és   61/2013.(XII.16.) 
határozattal 
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Edelény Város Önkormányzata képviseletében:  
Molnár Oszkár polgármester   …………………………………. 

 
P.H. 

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

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
 

Hegymeg Község Önkormányzata képviseletében:  
Varga Zoltánné polgármester  …………………………........ 

 
P.H. 

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

 
P.H. 

Dátum: ………………………………… 
 



 
 

 
 

185

 
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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12./ Napirendi pont tárgya:  
 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról 
      Előadó: polgármester 
 
     (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 13./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
elmondja, hogy a tegnapi összevont bizottsági ülésen a költségvetési vita azért nem 
olyan könnyen zajlott, hiszen jó egy órát beszélgettek azokról a dolgokról, amit 
polgármester úr is említett, és előkerült még jó néhány dolog is. Felvetődött a 
szemétszállítás kérdése is, és valószínűnek tartja, hogy sokan nincsenek tiszában azzal 
a városban, hogy a tavalyi év végétől egy törvény értelmében hulladékot csak nonprofit 
társaság szállíthat, ezért Edelény Város Önkormányzatának a szerződését fel kellett 
mondani az eddigi szállítóval. Jelen pillanatban egy kijelölt szállító végzi ezt a feladatot 
és a gazdasági társaság, amely majdan a hulladékot szállítja Edelény városában, ennek 
a megalakítása folyamatban van. Amiért fontosnak tartotta szót kérni az, hogy tegnap is 
a költségvetés kapcsán a bizottsági ülésen, illetve már többször előkerült az a dolog, 
hogy azok, akik egyedül élnek egy háztartásban, azok megfizetik a teljes szemétszállí-
tási díjat, és nagy valószínűséggel sokan nem teszik ki hetente azt a 110 literes gyűjtő-
edényt. Sokan jelezték neki is és az önkormányzatnak is, polgármester úrnak is, hogy 
ezzel valamit csinálni kellene. Viszont addig, amíg nincs meg ez a szemétszállítási 
szerződés az újonnan létrejövő céggel, ezzal a kialakult helyzettel sajnos nem tud mit 
kezdeni az önkormányzat. Sajnos, aki egyedül él, és kéthetente egyszer teszi ki a 110 
literes gyűjtőedényét, annak meg kell fizetnie a teljes díjat. Ha létrejön ez a szolgáltatási 
szerződés, talán tudnak megoldást találni. Bízik abban, hogy tudnak megoldást találni 
ezeknek a lakosoknak a problémájára. Azok, akik nem lakják a lakást, tehát üresen áll, 
azokra a lakásokra a törvény, vagy rendelet értelmében egy félévi díjat kötelesek 
megfizietni, illetve egy félévi díjat el tud engedni az önkormányzat. Viszont ezt 
keményen fogja ellenőrizni az önkormányzat, és ott ahol jogosulatlanul veszik igénybe, 
természetesen szankcionálni fogják. 
Hangsúlyozta, hogy azért kért szót, mert bízik benne, ha meg lesz a szerződés, akkor 
tudnak valamilyen megoldást találni azoknak a problémájára, akik egyedül élnek egy 
háztartásban és kéthetente, vagy háromhetente teszik ki egyszer a 110 literes 
gyűjtőedényt. 
 
Polgármester: Való igaz, hogy őt is egyre többen keresik meg ezzel a problémával. 
Mindenkinek elmondja, hogy a szemétszállításhoz kvázi az önkormányzatnak most már 
semmi köze nincs. Egyetlen egy dolog van, és ez most él, egy kijelölt szállító van. 
Minden valószínűség szerint, ha az új nonprofit Kft. megkapja a működési engedélyt, 
akkor is ez a helyzet fog maradni, hogy egyben kéri az önkormányzattól és nem csak 
Edelénytől, hanem az ország összes önkormányzatától egyben kéri kifizetni a 
szemétszállítási díjat, és az önkormányzat feladata lesz beszedni a szemétszállítási 
díjat. Tehát ez egy alap, nem tudnak ráhatással lenni ezekre a dolgokra. 
Kedvezményeket csak és kiziárólag csak „saját bőrükre”, tehát a saját költségvetés 
terhére tehetnek.  
 



 
 

 
 

187

Amit képviselő úr elmondott, kiegészítené azzal, hogy egy átlagember számára 
felfoghatatlan és érthetetlen, ami számára is elfogadhatatlan, hogy nemcsak az üresen 
álló lakások után kell szemétszállítási díjat fizetni, hanem egy üresen álló építési telek 
után is a törvény értelmében szemétszállítási díjat kell fizetni, ahol minden valószínóség 
szerint semmiféle hulladék nem keletkezik. Tehát ennyire szigorú ez a törvény. 
Gondoljanak bele, hogy mi történik azokkal az önkormányzatokkal, akiknek egyben ki 
kell fizetni a szolgáltató felé a díjat és gyakorlatilag nulla forintot tud beszedni a 
lakosságtól, viszont az önkormányzatnak ki kell fizetni a szolgáltatást. 
Úgy gondolja, hogy ebből még országos szinten nagyon nagy problémák lesznek. Ezt itt 
nem tudják megoldani, meglátják majd, ha normál mederben az új hivatalos szolgáltató 
fogja szállítani a szemetet, hogy milyen szerződést tudnak kötni. 
 
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.  
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot:  

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

9/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) Edelény város közigazgatási 
területére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes 
ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet a határozat 
mellékleteként elfogadja. A közszolgáltatás havonta felmerül ő 
5.098.042,- Ft + ÁFA  költségét a 2014. évi költségvetés terhére 
biztosítja.  

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert „A 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátására kijelölt 
közérdekű szolgáltatóval tárgyú megállapodás aláírására. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a díjbeszedésre 
vonatkozó megállapodás közszolgáltatóval történő közös 
kidolgozására, és a megállapodás aláírására. 

 Határidő:  2014. február 17., illetve 2014. december 31. 
 Felelős:  polgármester, jegyző 
 Értesül:ÉHG Zrt., osztályok, Katasztrófavédelem. 
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 Melléklet a  9/2014.( II.12.) önkormányzati határozathoz 
 

MEGÁLLAPODÁS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI  
KÖZSZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES ELLÁTÁSÁRA 

KIJELÖLT KÖZÉRDEK Ű SZOLGÁLTATÓVAL  
 
SZERZŐDŐ FELEK 
 
Mely létrejött egyrészről Edelény Város Önkormányzata 
 képviseli: Molnár Oszkár polgármester   
 cím: 3780. Edelény, István király útja 52. 
          adószám:  15725596-2-05 
          számlaszám: 12037805-00113009-00100007 
mint Önkormányzat ; 
 
másrészről az ÉHG Északmagyarországi Hulladékgazdálkodási Zrt 
 képviseli: Boros Béla elnök-igazgató 
 cím: 3700. Kazincbarcika, Eszperantó út 2. 
 cégjegyzékszám: 05-10-000241 
 adószám: 11447304-2-05 
 bankszámlaszám: 10918001-00000004-03480005 
mint a kijelölt szolgáltató megbízottja  - együttesen, mint felek  - között a mai napon 
az alábbi feltételek mellett: 
 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1. Felek rögzítik, hogy a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (3525 
Miskolc, Dózsa György út 15.) 163-15/2013/HULL. számú határozatával a 
Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt.-t hivatalból indított eljárásában, Edelény 
település tekintetében hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes 
ellátására, közérdekű szolgáltatóvá jelölte ki 2013. december 27. napján. A 
tevékenység megkezdésének időpontja, és az ideiglenes ellátás időtartama 
2014. január 1-től Edelény települési önkormányzat által új 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződése megkötéséig, de 
legfeljebb 2014. szeptember 30-ig tart.  

2.  
 

a) Az ideiglenes ellátással érintett földrajzi terület : Edelény település 
közigazgatási területe.  

b) Az ideiglenes ellátás keretében a kijelölt szolgáltató feladata a nem 
veszélyes hulladék (kommunális hulladék) begyűjtése, szállítása, 
ártalmatlanítása.  

c) Az ideiglenes ellátás útvonalát, heti járattervét jelen szerződés 1. sz. 
melléklete tartalmazza.  

d) A közérdekű szolgáltató a tevékenység végzését hetente 
ingatlanonként egy alkalommal, minden héten, hétfői, keddi, szerdai, 
csütörtöki és pénteki napokon gyakorolja, az adott nap 06:00 órájától. 
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KÖZÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁS IDEIGLENES ELLÁTÁSÁNAK DÍJA (AZ 
ELLÁTOTT TERÜLETRE IRÁNYADÓ KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ) 
 
3. A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kijelölő határozatában 
megállapított díjak: 

a) Természetes személy ingatlan használó esetén:  
 

110-120 literes edény:  
1.462,96 Ft/hó+ÁFA, azaz bruttó 1.857,96 Ft/hó  

  
b) költségvetési szerv és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény szerinti ápolást, gondozást nyújtó intézmények esetén az 
a) pontban meghatározott szolgáltatási díjat kell alkalmazni.  

 
5.030 Ft/m3+ÁFA, azaz bruttó 6.388,10 Ft/m3 

 
c) Az a) és a b) pontokban nem említett nem természetes személy ingatlan 

használó esetén :  
 

7.400 Ft/m3+ÁFA, azaz bruttó 9.398 Ft/m3 
 

d) A szolgáltatási díj megfizetése a kijelölő határozatban megállapított ürítési 
díjak szerint, Edelény Városi Önkormányzat közigazgatási területére, a KSH 
2011. évi népszámlálás adatai alapján megállapított lakott ingatlan szám (Xdb) 
és az ürítési alkalom figyelembe vételével történik oly módon, hogy a 
szolgáltatási díjról egy összegben kiállított számla összegét a három adat 
szorzata adja.  

 
110-120 literes űrtartalmú edény – 3.299 ingatlan esetén 

 
Szolgáltatási díj havonta: 5.098.042,- Ft + ÁFA azaz Ötmillió-
kilencvennyolcezer-negyvenkett ő forint + ÁFA, mely nem tartalmazza a 
díjbeszedés költségét. 
 
A szolgáltatási díj ellenében a kijelölt szolgáltató megbízottja köteles Edelény 
város közigazgatási területén keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére, 
elszállítására, a lerakóhelyen történő ártalmatlanítására, és az azzal 
kapcsolatban felmerült járulékos költségek megfizetésére.   

 
AZ IDEIGLENES ELLÁTÁS DÍJÁNAK MEGFIZETÉSE  

 
4.  
 
a) Az ideiglenes ellátás díja a kijelölt közérdekű szolgáltató által, jelen 
megállapodás 3.)pontjában foglaltak figyelembe vételével, havonta utólag, egy 
összegben kiállított számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kerül 
megfizetésre oly módon, hogy azt az önkormányzat – a Hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV törvény 33.§.(1) bekezdésében foglalt 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása, valamint a 2013. évi 
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CXXXIV törvény 3.§. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése 
érdekében - egy összegben, a szolgáltató részére megelőlegezi, és átutalja a 
kijelölt szolgáltató megbízottjának UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000004-
03480005 sz. bankszámlájára. Az Önkormányzat saját hatáskörében eljárva 
dönt az általa megelőlegezett díjnak az ingatlanhasználó általi utólagos 
megfizetéséről. Jelen megállapodás aláírásával az önkormányzat kötelezi 
magát arra, hogy a kijelölt szolgáltató megbízottja által, részére minden 
hónapban utólagosan, jelen megállapodásban meghatározott módon kiállított 
és megküldött számlákat befogadja, azokat nem kifogásolja meg. 
 
b) A kijelölt szolgáltató javára szóló beszedési megbízás teljesítésére 
vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot a polgármester által aláírva, jelen 
megállapodás aláírásával egyidejűleg a kijelölt szolgáltatóhoz eljuttatja. A 
felhatalmazó nyilatkozat mintát jelen megállapodás 2. sz. melléklete 
tartalmazza.  
 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
 

Jelen megállapodás megszűnik a kijelölő határozatban meghatározott időtartam 
lejártával, vagy a feltétel bekövetkeztével, illetve szükségellátás bevezetésével, 
vagy jogszabályban meghatározott egyéb módon.  

 
Edelény, 2014. február 12. 
 
 
 
 
_____________________________  ____________________________ 
           önkormányzat                   kijelölt szolgáltató 
 
 
 
 
12./ Napirendi pont tárgya:  
 
Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételéről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 14./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 

 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 

 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
10/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatás igénybevételéről 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételéről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be egyes 
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM 
rendelet alapján a Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. 
pont bb) alpontja szerinti, vissza nem térítendő támogatás 
igénybevételére. 

2. Képviselő testület a pályázat tárgyát az alábbiakban jelöli meg: 

„Futó- és teniszpálya kialakítása az Edelényi Sporttelepen az 
óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése 
érdekében” 

3. Képviselő-testület kijelenti, hogy nyertes pályázat esetén a 
maximális bruttó 20.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatáson 
felüli 7.025.007 Ft-ot a 2014. évi beruházási előirányzatai terhére 
biztosítja.  

4. Képviselő-testület kijelenti, hogy nyertes pályázat esetén a 
közbeszerzés lefolytatásához szükséges bruttó 350.000 Ft-ot 
2014. évi költségvetésében biztosítja. 

5. Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok, nyilatkozatok teljes körű aláírására, és nyertes 
pályázat esetében a kivitelezés megrendelésére. 

 
Határidő: azonnal, 2014. február 13. illetve 
               a hiánypótlási határidő lejárta 
Felelős: polgármester 
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1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Magyar Labdarúgó Szövetség sporttelep-felújítási programban való részvételéről 
 Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 15./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  

 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

11/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy :  Magyar Labdarúgó Szövetség sporttelep-felújítási programban való 
egyesületi részvétel támogatásáról  

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó 
Szövetség sporttelep-felújítási programban való egyesületi részvétel 
támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot 
hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Bódva-
völgyi Tömegsport Egyesület azon szándékát, hogy részt kíván venni a 
Magyar Labdarúgó Szövetség sporttelep-felújítási programjában, 
illetve a pályázat további szakaszában. 

2. A pályázat keretében nyertes pályázat esetén, a Városi Sporttelepen 
megépült és továbbiakban kialakítandó pályák karbantartásához 
szükséges eszközök beszerzését tervezi megvalósítani. 

3. Képviselő-testület hozzájárul, hogy a tervezett 20x40 méteres 
kisméretű műfüves pálya helyett egy 12x24 méteres grundfoci 
műfüves pálya kerül kialakításra a Borsodi Általános Iskola udvarán. 
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4. Képviselő-testület kijelenti, hogy nyertes pályázat esetén a 30%-os 
önrészt - bruttó 2.961.132 Ft, azaz kettőmillió-
kilencszázhatvanegyezer-százharminckettő forint - a pályacseréből 
adódó felszabaduló pénzből rendelkezésre álló forrásból fedezi, és 
támogatás formájában adja át a Bódva-völgyi Tömegsport 
Egyesületnek. 

 
Határidő: 2014. február 14, illetve a hiánypótlási határidő lejárta 
Felelős:   polgármester 
Értesül: BTE, osztályok 

 
 
15./ Napirendi pont tárgya:  
 
A városi sporttelepen öltözködés lehetőségét biztosító épület kialakításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 16./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Csabai Gyula Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnöke 
jelezi, hogy ő volt az, aki tartózkodott bizottsági ülésen az előterjesztésnél. Azzal 
egyetért, hogy szükséges öltöző épületet építeni, hiszen március elején kezdődik a 
bajnokság, viszont, amit megjelöltek összeget, az egy keretösszeg és a megtervezett 
épületeknél kérnek majd a későbbiekben árajánlatokat. Nem fóbiája, de annak idején 
küldött polgármester úrnak egy tájékoztató levelet azzal kapcsolatban, hogy mi 
lenne, ha ezt az átmeneti épületet egy konténeröltöző formájában oldanák meg, 
ahogy egyébként Diósgyőrben az NBI-es csapat műfüves edzőpályája mellett is 
működik. Mindössze azért tartózkodott, hogy ha lehet, nézzék meg ezt a javaslatot, 
tudják meg, hogy mennyibe kerülne ez, hiszen ezeket az öltözőket a későbbiekben 
tudják másra is használni, ha úgy gondolják, hogy el kell majd bontani. Tudja, hogy 
ebben az előterjesztésben az van megjelölve, hogy ez az épület ott maradna és 
később a rendelkezésre állhatna vagy a teniszpálya használóknak, vagy a 
tömegsportolóknak, de ugyan úgy rendelkezésre állhat a majdan megépülő épület, 
mintahogy a kastélykerti sportpályán is rendelkezésre állt. Mindössze ez a 
megfontolás vezetett oda és a kérése, ha lehet, hogy nézzék meg, mibe kerülne egy 
hasonló kialakítású konténeröltöző. 
 
Polgármester: Tudja, hogy ezen egy pici vita alakult ki a tegnapi bizottsági ülésen, 
ezért szeretné elmondani, hogy miért jutott erre az elhatározásra, hogy ezt javasolja 
a képviselő-testületnek. 
Megépül egy olyan sportkomplexum, amely összességében közel félmilliárd forint 
értéket fog képviselni. Ez nyílván üzdvözölendő mindenki részéről. Jelen pillanatban 
nincs arra módjuk és lehetőségük, hogy egy igazi nagy öltözőt megépítsenek.  
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Úgy gondolja, hogy talán hamarébb is, mint gondolnák lehetőségük lesz arra, hogy 
építsenek egy öltözőt, - ez a nyolcadik megérzés. A bajnokság indul március 1-jén és 
valahol meg kell oldani az öltözködést. Most úgy oldják meg, hogy a labdarúgóik a 
Borsodi Általános Iskolában öltözködnek, tehát az ottani öltözőt veszik igénybe. Ez 
elég messze van, nyilván a Labdarúgó Szövetség ahhoz nem járul hozzá, hogy olyan 
távol legyen az öltöző, ezért a gimnázium igazgatójával megegyeztek abban, hogy 
amíg nincs kész az ideiglenes öltöző, addig előreláthatólag május közepéig a 
gimnáziumban megengedik, hogy kizárólag a mérkőzések alkalmával ott 
öltözködjenek a játékosok. Az előterjesztésben is írta, ezt gyakorlatilag szintén mobil 
öltöző, ez szétszedhető, és esetleg, ha szükség van rá, a városban máshol 
összeállítható, pontosan ezért gondolta ő is, hogy ilyen szerkezetből épüljön meg. 
Aki látta az elképzelést, látja azt is, hogy tulajdonképpen ez egy végleges megoldás 
is lehet. Nyilván nem tudja majd ellátni az egész sportkomplexumot, ezért gondolt 
arra, hogy az is megoldás lehet a későbbiekre, hogy ez az öltöző elláthatja pl. a 
gyermek focit, hiszen a pályájuk ott lesz közel, elláthatja a tömegsportot, stb., és a 
majdan megvalósuló nagy öltöző a versenysportot. Ezt nyilván úgy kell megépíteni, 
hogy a város lakosságát olyan módon is ki tudja szolgálni, ami szolgáltatást most 
nem tudnak igénybe venni, ezért vagy Kazincbarcikára, vagy Miskolcra kell utazniuk, 
hogy konditeremhez tudjanak jutni azok, akik igénylik. Szauna és egyéb lehetőséget 
fognak kínálni majd abban a létesítményben, illetve egy olyan terem kialakítását is el 
tudja képzelni, ahol erobik, vagy egyéb dolgokat tudnak megtartani. Tehát ez sokkal 
nagyobb dolog lesz. Úgy gondolja, hogy meg fogják tudni valósítani a közeljövőben, 
Hogy ez évben, vagy a jövő évben, nem tudja megjósolni, de ha véletlenül mégsem 
lesz lehetősége a városnak hosszú éveken át, akkor is ez egy mobil öltöző, de egy 
olyan kivitelű, amivel szűkösen, de meg tudják oldani az öltözési problémákat a 
sporttelepen. Tehát ez vezérelte, hogy ezt az előterjesztés hozza a testület elé. Azt 
kéri, hogy a képviselő-testület maradjon ennél a megoldásnál, hogy tudják kezdeni 
az építését minél hamarabb. 
 
Csabai Gyula  Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
elnöke: Aboszlút el tudja fogadni az érvelést, csak annyit kért, hogy legyen árajánlat, 
de nincs ezzel semmi probléma, hiszen a cél közös, hogy haladjon ez a történet. Örül 
annak, hogy halad, hiszen az indulásnál elég sok vitájuk volt erről. Viszont van még 
egy fontos dolog, az pedig a pályához történő tisztességes bejutásnak a kérdése, 
mert nagy valószínűséggel aszfaltozni nem tudják, mert nagyon sokba kerülne és az 
építkezés miatt is felvonuló nagyobb gépek az utat összetörnék. Valamilyen utat 
viszont a játékosok, a nézők, illetve a sportolók bejutása miatt is csináltatni kell, 
hiszen tavasszal, esős időben térdig sárban lehet a területre bejutni. Azt gondolja, ez 
is fontos, hogy megoldják. Bízik benne, hogy találnak erre is megoldást. 
 
Polgármester: Nyilván, amikor készen lesznek a játékterek, igazából akkor fogják 
érzékelni és látni, hogy milyen közlekedési utakat kell kiépíteni a sporttelepen belül, 
amely nem elhanyagolható és megvalósítandó feladat. Már a nagy műfüves pálya 
építése kapcsán is tartalékoltak némi térkövet a belső járdák majdani 
megépítéséhez. Azt nem gondolja, hogy oda gépkocsi forgalmat be fognak valaha is 
engedni. Egy sporttelepre nem kell gépkocsiforgalmat beengedni, nincs messze a 
parkolási lehetőség, de nyilván a belső utakat nem csak úgy gondolja, hogy a 
gyalogosok be tudjanak menni, hanem a karbantartó gépek, stb. is. 
Átmenetileg, azért, hogy ne kelljen sárban közlekedni, ideiglenesen zúzottköves 
megoldással biztosítani fogják a bejárást. 
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Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
12/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  A városi sporttelepen öltözködés lehetőségét biztosító 

épület kialakításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a városi sporttelepen öltözködés lehetőségét 
biztosító épület kialakításáról szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

(továbbiakban: Képviselő-testület) elrendeli az Edelény 
belterület 1193/4 hrsz-ú, önkormányzati tulajdoni ingatlanra 
(új sporttelep) öltözködés lehetőségét biztosító kb. br. 150 
m2 alapterületű épület tervezését, engedélyezését és 
kivitelezését szerelt építési technológiával (2 öltöző, 
játékvezetői szoba raktár, mosdó, zuhanyzó, wc). 

2.  Képviselő testület 19.250.000,- Ft+Áfa (bruttó: 
24.447.500,- Ft fedezetet biztosít az 1. pontban nevesített 
épület tervezésére, engedélyezésére, közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására és az épület kivitelezésére. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződések megkötésére, és szükséges engedélyek 
beszerzésére. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2014.06.30. 
Felelős: polgármester 
  

 
16./ Napirendi pont tárgya:  
 
Földgázbeszerzés tárgyú csoportos közbeszerzési eljárásban való részvételről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 17./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
13/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Földgázbeszerzés tárgyú csoportos közbeszerzési eljárásban való 

részvételről 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a 
földgázbeszerzés tárgyú csoportos közbeszerzési eljárásban való 
részvételről szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja 

azon szándékát, hogy részt vesz a földgázbeszerzés tárgyú csoportos 
közbeszerzési eljárásban, és a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja 
a szindikátusi szerződést. 

2. Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy Edelény Város 
Önkormányzata és intézményei vonatkozásában – az 
intézményvezetők által adandó meghatalmazás alapján eljárva - a 
2014. július 1-től 2016. október 1-ig tartó szerződéses időszakra a 
Sourcing Hungary Kft. ajánlatát elfogadja. 

3. Képviselő-testület a Sourcing Hungary Kft.-vel kötendő vállalkozási 
szerződést a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 

4. Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
aláírására. 

Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül:  osztályok  
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1. melléklet a13/2014.(II.12.) határozathoz 
 

SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS 
 

Preambulum 
A közbeszerzésekről szóló hatályos törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) alanyi hatálya 
alá tartozó (Ajánlatkérőnek minősülő) szervezetek dönthetnek úgy, hogy jellemzően 
célszerűségi, gazdasági megfontolásból más, ugyancsak Ajánlatkérőnek minősülő, 
hasonló beszerzési igényű szervezetekkel együtt kívánnak közbeszerzési eljárást 
lefolytatni. Az ajánlatkérőként megjelenő valamennyi szervezetet megilletik a Kbt-ben 
meghatározott jogok és terhelik a Kbt-ben meghatározott kötelezettségek, valamint 
valamennyi szervezet kötelezettsége a Kbt-ben meghatározott feladatok teljesítése 
is. Az ajánlatkérőnek minősülő szervezetek a közöttük létrejött megállapodásban 
rögzítettek szerint maguk közül valamely szervezetet (gesztort) felhatalmazhatnak 
arra, hogy nevükben az ajánlati felhívás I.1. pontjában – kapcsolattartó, vezető – 
ajánlatkérőként jelenjen meg. 
Az előzőekben foglaltakra tekintettel jelen okirat aláírói köztük Edelény Város 
Önkormányzata  (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52, adószám: 15725596-
2-05, képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint a Kbt. szerint ajánlatkérőnek 
minősülő szervezetek (a továbbiakban: Ajánlatkérők),  
valamint a Sourcing Hungary Kft.  (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery 
Arnold, ügyvezető) mint független energia beszerzési szakértő és hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó, 
a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia Beszerzési Közösség  
keretében együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Szindikátusi Szerződés) 
kötnek az Ajánlatkérők energia beszerzési feladatainak összehangolására, valamint 
földgáz  energiaszükségletük közös közbeszerzési eljárásban törtnő beszerzésére a 
mindenkori Gesztor  koordinálása mellett, az alábbi tartalommal: 
 
I Az együttm űködés célja  
 
I.1. Ajánlatkérők – a Sourcing Hungary Kft. által szervezett Magyar Energia 
Beszerzési Közösség keretében lefolytatott csoportos energia-beszerzések 
tapasztalatai alapján – vélelmezik, hogy a nagyobb energia igénnyel rendelkező 
fogyasztók és/vagy fogyasztói közösségek kedvezőbb beszerzési feltételeket 
érhetnek el, mint egy-egy kisebb energiafogyasztó vagy fogyasztói közösség. 
Ajánlatkérők érdekeltek abban, hogy a saját és intézményeik/telephelyeik energia-
beszerzési feltételeit optimalizálják, összehangolják, és ezáltal működési költségeiket 
is csökkentsék. Ajánlatkérők együttműködésének célja tehát, hogy a liberalizált 
energia piacon közös összefogással, közös beszerzés keretében kiaknázzák az 
egyéni energiaigények összesítéséből fakadó előnyöket. 
 
I.2. Ajánlatkérők jelen Szindikátusi Szerződésbe foglalt együttműködésének a célja a 
közös energia-beszerzés feltételeinek a megteremtése, a beszerzés formális és 
tartalmi kereteinek meghatározása, az energia beszerzés végrehajtására vonatkozó 
felhatalmazások megteremtése és a közös energia beszerzés érdekében vállat 
kötelezettségek meghatározása. 
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I.3. Együttműködésük által az Ajánlatkérők olyan feltételeket kívánnak teremteni, 
melyek elősegítik az energia-beszerzésre fordított várható költségeik optimalizálását, 
az esetleges korábbi közös beszerzés során elért költségszint megtartását. Ezért 
Ajánlatkérők – fogyasztási kapacitásaik és energia felhasználásaik összesítésével – 
energia beszerzési közösséget hoznak létre, és a mindenkori Gesztor által képviselt 
ajánlatkérői csoportként fellépve, a mindenkori Gesztor koordinálásával teljes ellátás 
alapú földgáz energia beszerzésére irányuló közös közbeszerzési eljárás(ok) 
lefolytatását határozzák el. 
 
I.4. Ajánlatkérők lehetőséget biztosítanak arra, hogy jelen Szindikátusi Szerződéshez 
– így a közös energia beszerzéshez –más, a Kbt. szerint ajánlatkérőnek minősülő 
szervezetek is csatlakozzanak, ha ezen alanyok elfogadják és magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el a Szindikátusi Szerződésbe foglalt szabályokat, továbbá 
vállalják a közös energia beszerzéssel kapcsolatos együttműködést. A 
csatlakozással ezen alanyok jelen Szindikátusi Szerződésben Ajánlatkérőnek 
minősülnek.  
 
II Az együttm űködés hatálya  
 
II.1. Jelen Szindikátusi Szerződést Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. 
határozatlan időtartamra kötik; rendelkezései a Szindikátusi Szerződés megkötését 
követően indított valamennyi csoportos földgáz energia beszerzésre irányuló 
közbeszerzési eljárásra alkalmazandóak. A szindikátusi szerződés hatálya alatt 
felmerülő földgáz energia beszerzések esetén Ajánlatkérőknek az adott 
közbeszerzési eljárásban történő – közös ajánlatkérői - részvételhez nem kell újabb 
szindikátusi szerződést kötniük; kizárólag az aktuális csatlakozási nyilatkozat 
kitöltése és aláírása szükséges ahhoz, hogy ajánlatkérőként részt vehessenek a 
csoportos közbeszerzési eljárásban. A mindenkori Gesztor Ajánlatkérő személyéről a 
Sourcing Hungary Kft. tájékoztatja az érintett Ajánlatkérőket. 
 
II.2. Ajánlatkérők tudomásul veszik, hogy a közös közbeszerzési eljárás megindítását 
követően a Szindikátusi Szerződés egyoldalú nyilatkozattal nem mondható fel. Az e 
pontban foglaltak megszegése esetén a Szindikátusi Szerződést felmondó fél köteles 
megtéríteni a többi Ajánlatkérő kárát, valamint a Sourcing Hungary Kft-nek 
meghiúsulási kötbér címén köteles 1.000.000,- forintot megfizetni. A kötbér összegét 
az érintett fél a Sourcing Hungary Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010501-
01001641-00100006 számú bankszámlájára köteles átutalni legkésőbb a szerződés 
felmondásától számított 15 napon belül. 
 
II.3. Abban az esetben, ha nincs folyamatban közös közbeszerzési eljárás, bármely 
ajánlatkérő a Sourcing Hungary Kft.-hez intézett írásbeli nyilatkozattal, a Sourcing 
Hungary Kft. pedig az Ajánlatkérőkhöz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali 
hatállyal kiléphet a jelen szerződéssel létrehozott ajánlatkérői csoportból.  
 
II.4. Bármely ajánlatkérő vagy a Sourcing Hungary Kft. kilépése nem érinti az V. 
pontban foglalt kötelezettségek teljesítését, valamint az egyes Ajánlatkérők és a 
Sourcing Hungary Kft. között külön-külön megkötött megbízási szerződések hatályát. 
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III Az együttm űködés tartalma  
 
III.1. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy földgáz  energia igényüket közös 
közbeszerzéssel elégítik ki, és a közös közbeszerzési eljárásból származó előnyöket 
– a beszerzéssel érintett energiamennyiség mértéke arányában – megosztják 
egymással. 
III.2. Ajánlatkérők kötelezik magukat a közös közbeszerzési eljárás(ok)ban való 
részvételre és az eljárás(ok) eredményeként létrejövő energia-beszerzésre 
(szállításra) vonatkozó energiakereskedelmi szerződés(ek) megkötésére. Az 
energiakereskedelmi szerződés(ek) feltételeit jelen Szindikátusi Szerződés 
mindenkori 2. számú melléklete tartalmazza. Ajánlatkérők ezen szerződéses 
feltételeket minden egyes, a Szindikátusi Szerződés hatálya alá tartozó 
közbeszerzés során egyedileg határozzák meg. 
 
III.3. Ajánlatkérők kötelezik magukat továbbá arra, hogy a közbeszerzési eljárás 
eredményeként létrejövő szerződés megkötésének előfeltételeként gondoskodnak 
addigi energia-ellátási szerződéseik megszüntetéséről, valamint arra, hogy a 
közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett 
időpontjáig megtesznek minden olyan intézkedést, illetőleg meghoznak minden olyan 
döntést, amelyet akár jogszabály, akár jogszabálynak nem minősülő utasítás vagy 
határozat a szerződéskötés előfeltételeként számukra kötelezően előír. 
 
III.4. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a mindenkori 
Gesztort, hogy a közbeszerzési eljárás(ok)ban nevükben ajánlatkérőként fellépjen, a 
közbeszerzési eljárás során szükséges döntéseket meghozza, a Bírálóbizottság 
tagjainak kijelöléséről – az ajánlatok bontásáig – gondoskodjon. A Szindikátusi 
Szerződés hatálya alá tartozó egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásban 
résztvevő személyeket és felelősségi körüket a mindenkori Gesztor jelöli ki. 
 
III.5. A csatlakozó ajánlatkérők felsorolását tartalmazó lista jelen Szindikátusi 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi és azt a mindenkori 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
III.6. Ajánlatkérők kötelezik magukat arra, hogy a Szindikátusi Szerződés céljainak 
elérése érdekében a közös közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatása során 
jóhiszeműen, a tőlük elvárható mértékben együttműködnek egymással és az eljárás 
lefolytatására megbízott Sourcing Hungary Kft-vel, továbbá minden szükséges 
döntés meghoznak, illetve intézkedést megtesznek azért, hogy a Szindikátusi 
Szerződés céljai megvalósuljanak. 
 
III.7. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződéssel érintett közbeszerzési eljárás(ok) 
lebonyolítására mint hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Sourcing Hungary Kft-t 
kérik fel, egyúttal kötelezik magukat arra, hogy a közbeszerzési tanácsadóval egyedi 
megbízási szerződést kötnek és együttműködésük során a lehető legteljesebb 
mértékben segítik a Sourcing Hungary Kft-t a közbeszerzési eljárással kapcsolatos 
feladatokban. Ajánlatkérők egyúttal kötelezik magukat jelen Szindikátusi Szerződés 
teljesítéséhez és elszámolásához szükséges adatszolgáltatásra a Sourcing Hungary 
Kft. felhívása szerinti módon és időben. 
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III.8. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával felhatalmazzák a Sourcing 
Hungary Kft-t a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésére és szükség esetén azok 
továbbítására – a közös energia-beszerzéshez kötött célból. 
 
III.9. A Sourcing Hungary Kft. az alábbi tevékenységeket végzi Ajánlatkérők 
megbízásából, a közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása során: 

1. A közbeszerzési eljárás ütemtervének kialakítása 
A mindenkori Gesztor közreműködésével a közbeszerzési eljárás 
menetrendjének, mérföldköveinek, feladatainak, határideinek 
figyelembevételével – az egyes eljárási cselekmények határidejét tartalmazó – 
ütemtervet határoz meg, amelyet az Ajánlatkérők fogyasztói igényeinek és a 
törvényi rendelkezések figyelembevételével alakít ki, valamint gondoskodik a 
határidők, feladatok teljesítéséről és betartatásáról. 

2. Az ajánlatkéréshez szükséges információigény meghatározása 
Meghatározza a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges 
információigényt, amelyet az Ajánlatkérők részére megküld a szükséges 
iránymutatásokkal, sablonokkal. 

3. Ajánlatkérési koncepció, stratégia kialakítása 
A rendelkezésre álló információk alapján az adatok előzetes értékelését 
követően aktuális piaci információkat felhasználva maghatározza az 
ajánlatkérési koncepciót és kidolgozza az ajánlatkérési stratégiát.  

4. Eljárási feltételek meghatározása 
Az Ajánlatkérők fogyasztási szokásait figyelembe véve az ajánlatkérési 
koncepció és stratégia mentén meghatározza a közbeszerezési eljárás 
legmegfelelőbb fajtáját és az eljáráshoz szükséges dokumentumok tartalmát, 
az alkalmassági feltételeket, az ajánlattételi feltételekkel és ajánlattételi 
dokumentáció feltételeivel együtt. 

5. Szakmailag megalapozott ajánlati felhívás és dokumentáció elkészítése 
A fogyasztási szokások és meghatározott feltételek ismeretének birtokában – 
a mindenkori Gesztor közreműködésével – elkészíti az ajánlati felhívást és 
dokumentációt. 

6. A közbeszerzés lebonyolítása 
A közbeszerzési eljárás lebonyolítását korrekt, átlátható módon és minden 
alkalmas ajánlattevő számára azonos ajánlati feltételek biztosítása mellett 
végzi, nyílt eljárásban, elektronikus árlejtés alkalmazásával, a lehető 
legkedvezőbb feltételek elérése érdekében. 

7. Eredmény-értékelés, riport 
A közbeszerzés lebonyolítása során az ajánlatok értékelését megkönnyítő, 
riportot készít, melyet minden egyes Ajánlatkérőhöz eljuttat. A riport 
tartalmazza a közbeszerzési eljárás értékelését, a ajánlattevők adatait, a 
beérkezett ajánlatok számát, értékét, az elektronikus árlejtés eredményét, 
valamint ajánlatkérőnként bemutatja az elért megtakarítás százalékos és 
összegszerű mértékét. A riport egyaránt tartalmaz statisztikai és grafikai 
elemeket. 

 
III.10. Ajánlatkérők a Szindikátusi Szerződés aláírásával elfogadják a 

közbeszerzés(ek) lebonyolítására vonatkozó alábbi peremfeltételeket: 
1. A nyertes kereskedő valamennyi Ajánlatkérővel azonos feltételekkel, de 

ajánlatkérőnként külön-külön köti meg a földgáz  energia szállítására 
vonatkozó energiakereskedelmi szerződést. 
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2. Eredményes közbeszerzési eljárás alapján minden Ajánlatkérőt kizárólag a 
saját fogyasztási mennyisége tekintetében terhel szerződéskötési 
kötelezettség a nyertessel. 

3. Valamennyi ajánlatkérő – ideértve a mindenkori gesztor ajánlatkérőt is – 
egyenrangú félként szerepel az eljárásban, azonos jogosultságokkal és 
kötelezettségekkel.  

4. Kizárólagosan a Sourcing Hungary Kft. – mint a Magyar Energia Beszerzési 
Közösséget megszervező bejegyzett hivatalos közbeszerzési tanácsadó 
szervezet – jogosult ellátni a teljes közbeszerzési eljárás szakértői 
támogatását, hivatalos közbeszerzési tanácsadók és energia-beszerzési 
szakértők alkalmazásával. 

5. Az eljárás során elektronikus aukció alkalmazására kerül sor, a legkedvezőbb 
árak elérése érdekében.  

 
IV Díjazások és elszámolások  
 
IV.1. Ajánlatkérők megállapodnak abban, hogy a közbeszerzési eljárással 
kapcsolatos előkészítő tevékenységeik vonatkozásában felmerülő költségeiket 
maguk viselik. 
 
IV.2. A Sourcing Hungary Kft., mint beszerzési szakértő megbízási díjainak kifizetése 
és elszámolása az egyes Ajánlatkérőkkel külön-külön megkötött egyedi szerződések 
alapján történik. 
 
IV.3. A közös közbeszerzési eljárás hirdetményeinek közzétételével kapcsolatos 
költségeket a Sourcing Hungary Kft. viseli, akit megillet a dokumentációk 
értékesítéséből befolyó bevétel, melyet a közbeszerzési eljárás lebonyolításával 
kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére fordít. 
 
IV.4. A jelen Szindikátusi Szerződésben vállalt kötelezettségek megszegéséből 
eredő károk megtérítésére minden esetben kizárólag a 
szerződésszegésért/jogsértésért felelős Ajánlatkérő köteles; ideértve egy esetleges 
jogorvoslati eljárás eredményeként kiszabott bírság és eljárási költség megfizetését 
is. 
 
V Titoktartás, Információbiztonság  
 
V.1. Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Krt. (a továbbiakban együtt: „Felek”) 
megállapodnak abban, hogy a Szindikátusi Szerződés kapcsán egymáshoz eljuttatott 
adatok és információk tekintetében – azok bizalmassága miatt – titoktartási 
kötelezettség terheli őket. Ennek megfelelően Felek kijelentik, hogy az 
együttműködés teljesítése során tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot 
bizalmasan kezelnek és gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges 
alvállalkozóik is ennek megfelelően járjanak el. 
 
V.2. Felek vállalják, hogy egymáshoz intézett közléseik tartalmát nem hozzák 
nyilvánosságra, kivéve azokat az eseteket, amikor azt jogszabály megköveteli. 
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V.3. Felek hangsúlyozottan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben foglalt 
titoktartással kapcsolatos jogok és kötelezettségek a szerződés megszűnését 
követően is korlátlan ideig megilletik és kötelezik.  
 
V.4. Az ezen részben foglaltak megsértéséből eredő károk megtérítéséért Felek 
kártérítési felelősséggel tartoznak. 
 
V.5. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály alapján 
nyilvános adatnak tekintendők. 
 
VI Záró rendelkezések  
 
VI.1. Felek egyetértenek abban, hogy ha bármely illetékes bíróság vagy más hatóság 
szerint a jelen Szindikátusi Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, 
hatálytalan, vagy végrehajthatatlan, akkor ez arra az adott rendelkezésre vonatkozik, 
és nem jelenti az egész szerződés vagy annak bármely más rendelkezésének 
érvénytelenségét, hatálytalanságát vagy végrehajthatatlanságát. A Szindikátusi 
Szerződés egyéb rendelkezései teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak, 
kivéve, ha az adott rendelkezés hiányában Felek a szerződést meg sem kötötték 
volna. Felek kötelezik magukat arra, hogy az érvénytelen rendelkezés(eke)t az 
érvénytelenség keletkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal gazdasági 
eredményében azonos értékű más hatályos rendelkezéssel pótolják, és e tekintetben 
jelen Szindikátusi Szerződést módosítják. 
 
VI.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés értelmezésével, 
teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, 
békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. 

 
VI.3. Felek a Szindikátusi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyvről szóló hatályos törvény (Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseit tekintik 
irányadónak. 
 
VI.4. Felek egyező akarattal megállapodnak arról, hogy a Szindikátusi Szerződés 
aláírásával kapcsolatos adminisztrációs eljárások gyorsítása és egyszerűsítése 
érdekében az egyes Ajánlatkérők és a Sourcing Hungary Kft. jelen Szindikátusi 
Szerződést azonos tartalommal külön-külön kötik meg és írják alá. A Szindikátusi 
Szerződést aláíró Ajánlatkérők teljes körű felsorolása a Szindikátusi Szerződés 
mindenkori 1. számú mellékletét képezi. 
 
Felek a Szindikátusi Szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező 
megállapodást, elolvasás és értelmezés után a mai napon jóváhagyólag aláírták. 
 
Dátum:  Dátum: 

 
 

…………………………… 

  
 

………………………….. 
Edelény Város Önkormányzata   Sourcing Hungary Kft. 

képviseletében: 
Molnár Oszkár  
polgármester 

 képviseletében: 
Szentpétery Arnold 

ügyvezető 



 
 

 
 

203

 
Mellékletek: 

1. sz. Melléklet: Csatlakozó ajánlatkérők listája 
2. sz. Melléklet: Szerződéses feltételek a közbeszerzési eljárás eredményeként 

megkötésre kerülő földgáz energia kereskedelmi szerződéshez  
 
1. sz. Melléklet 

CSATLAKOZÓ AJÁNLATKÉR ŐK LISTÁJA 
 

Ajánlatkér ő neve, székhelye:  
 

Ajánlatkér ő 
adószáma: 

 

Képviseletre jogosult 
személy neve, beosztása: 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
2. sz. Melléklet 

 
SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS 

EREDMÉNYEKÉNT MEGKÖTÉSRE KERÜLŐ FÖLDGÁZ ENERGIA 
KERESKEDELMI SZERZŐDÉSHEZ: 

 
1. A Gesztor neve és székhelye: Gyula Város Önkormányzata, székhely: 5700 

Gyula, Petőfi tér 3 
2. A megkötendő energia-kereskedelmi szerződés típusa: teljes ellátás alapú 

földgáz kereskedelmi szerződés 
3. Szerződési időszak: Szerződési időszak: 2014.07.01. 06:00 CET – 

2015.07.01. 06:00 CET + 2015.07.01. 06:00 CET – 2016.10.01. 06:00 CET 
4. Az alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa: nyílt eljárás 
5. Az elbírálás szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 
6. Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + fix RHD + forgalom arányos 

RHD), ahol a gázdíj olajár indexált -TTF 50%-50% vegyes képlet 
7. Toleranciaszint: A fogyasztás a csoportos beszerzésben szereplő szervezetek 

fogyasztási helyeit együttesen kezelve a szerződött mennyiségtől éves szinten 
+ 50 %-kal eltérhet változatlan feltételek melletti elszámolással. (A szerződött 
mennyiség a tervezett földgázfelhasználás 80%-ának megfelelő mértékű.) 
Teljesítmény túllépés esetén a 31/2009 KHEM rendelet az irányadó. 
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8. Nominálási kötelezettség: a 0 - 100 m3/h közötti lekötéssel rendelkező 
fogyasztási helyek esetében Ajánlatkérők számára nincs nominálási 
kötelezettség. A 100 m3/h alatti lekötéssel rendelkező fogyasztási helyek 
esetében sincs nominálási kötelezettség, a kereskedő ad napi igénybejelentést, 
melynek esetleges költségét a molekulaár tartalmazza. 

9. Fizetési feltételek, számlázás: Kereskedő két számlát állít ki, ezek közül az 
első a forgalomarányos RHD díjtételt és a gázdíjat, a másik a fix RHD 
(kapacitás-lekötési díj) arányos részét tartalmazza. Számlázás: fogyasztási 
helyenkénti bontásban történik. A számlázás pénzneme: RHD: HUF, Gázdíj: 
HUF az ajánlatban meghatározott napon érvényes HUF/USD MNB 
középárfolyam alapján. Fizetési határidő: a számla kézhezvételétől számított 
15. nap. 

10. Alul- vagy felülvételezés miatti pótdíj (melyet a vevőként szerződő fizet meg): 
Alulvételezés esetén a minimum és ténylegesen átvett mennyiség 
különbözetére a gázdíj 60%-a a kötbér, felülvételezés esetén a sávon kívül 
fogyasztott mennyiség esetében a gázdíjon felül a gázdíj összegnek 25%-os 
mértéke a kötbér. Elszámolás éves szinten. A fizetendő pótdíjat a csoportos 
toleranciasáv figyelembevételével kell meghatározni. 
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2. melléklet a 13/2014.(II.12.) határozathoz 
 

SZERZŐDÉS 
Földgáz energia közbeszerzési eljárás lefolytatása 

Sourcing szerz ődésszám: 2013/ 
 
amely létrejött egyrészről  
Edelény Város Önkormányzata  (székhely: 3780 Edelény, István király útja 52, 
adószám: 15725596-2-05, képviseli: Molnár Oszkár polgármester) mint Megrendelő, 
a továbbiakban: Megrendelő, 
 
másrészről 
a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.  (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. 
cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41, képviseli: Szentpétery 
Arnold, ügyvezető) mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó, 
 
együtt Felek között, alábbiak szerint: 
 
 

I. A szerződés tárgya 
 
Értéknövelt szolgáltatásokkal kiegészített földgáz energia beszerzése tárgyú 
közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vételezéshez kapcsolódó szakmai feladatok 
támogatása a II. pontban szereplő tartalom szerint. 
 
 

II. A tevékenység részletes leírása 
 
1. A verseny piaci energia beszerzéssel kapcsolatos szakmai konzultáció, 

tanácsadás 
Vállalkozó a közbeszerzés indítása előtt tájékoztatás ad Megrendelő részére a 
földgáz energia szabad piac működéséről, piaci trendekről, árfolyamokról, feltétel 
rendszerekről, alkalmazott ármodellekről, a kötelező szabadpiacra lépés törvényi 
hátteréről, szabad piaci tenderszervezés lehetőségéről, a beszerzés során 
alkalmazható módszerekről, eszközökről.  

2. Az eljárás lefolytatásához szükséges adatigény meghatározása 
Vállalkozó a közbeszerzés előkészítése során meghatározza azon adat és 
információ igényt, amely elengedhetetlen a sikeres közbeszerzési eljárás 
lebonyolításhoz, továbbá a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok 
alapján elkészíti a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját. 

3. Az ajánlatkérés feltételeinek kidolgozása 
Vállalkozó a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott adatok és információk 
alapján javaslatot tesz az ajánlatkérés feltételeire: alkalmassági kritériumok, az 
ajánlatok elbírálásának szempontja, szerződéses feltételek. 

4. A becsült érték meghatározása és az eljárás típusának kiválasztás 
Vállalkozó Megrendelő jelenlegi energia szerződése, valamint a piaci tendenciák 
alapján meghatározza a közbeszerzési eljárás becsült értékét és javaslatot tesz 
a lefolytatandó eljárás típusára, az alkalmazandó eljárásrendre. 
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5. Az eljárás ütemtervének kialakítása 
A közbeszerzési eljárás határidőinek, illetve a vonatkozó energia piaci 
sajátosságok figyelembevételével Vállalkozó meghatározza a közbeszerzési 
eljárás ütemtervét, és gondoskodik az eljárási határidők teljesítéséről. 

6. Az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentációk és a szerződés tervezet 
elkészítése 
A Megrendelő által jóváhagyott műszaki dokumentáció alapján Vállalkozó 
elkészíti a közbeszerzési eljárás megkezdéséhez szükséges dokumentumokat: 
eljárást megindító hirdetményt, ajánlati dokumentációt, szerződéstervezetet. 

7. A közbeszerzési eljárás teljes körű lefolytatása 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárásnak a közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelő 
lefolytatásáról: feladja az eljárást megindító hirdetményt, gondoskodik a 
dokumentáció rendelkezésre bocsátásáról, az ajánlatok fogadásáról és 
bontásáról, elvégzi az ajánltok vizsgálatát, javaslatot tesz az esetleges 
hiánypótlási felhívásra, kiküldi a hiánypótlási felhívást, fogadja az ajánlattevők 
hiánypótlását, elkészíti az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést és az eljárás 
lezárásakor feladja az eredménytájékoztatót. 

8. Részvétel a bírálóbizottság munkájában (igény esetén) 
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén részt vesz a bírálóbizottság munkájában, a 
beérkezett ajánlatok közbeszerzési és szakmai szempontú vizsgálatában, az 
ajánlatok elbírálásában. Vállalkozó Megrendelő igénye esetén a 
bírálóbizottságba közbeszerzési, jogi és az eljárás tárgya szerinti műszaki 
szakértelemmel rendelkező bírálóbizottsági tag delegálását tudja biztosítani. 

9. Közreműködés az energiakereskedelmi szerződés megkötése során 
Vállalkozó támogatja a szerződéskötési, felmondási és kereskedőváltási 
folyamatokat. Ennek keretében megvizsgálja és véleményezi a megkötendő 
energiakereskedelmi szerződést, illetve a korábbi szerződés felmondásához, a 
kereskedőváltás bejelentéséhez előkészíti a szükséges dokumentumokat. 

10. Elektronikus árlejtés alkalmazása – opcionális 
Vállalkozó Megrendelő igénye esetén biztosítja a közbeszerzési eljárás során 
elektronikus árlejtés alkalmazását, biztosítja az ehhez szükséges IT felület, 
valamint gondoskodik a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható 
eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés 
alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírások 
betartásáról. 

11. Vezetőségi riport, eredményértékelés 
Az elektronikus árlejtést követően Vállalkozó vezetőségi riport készít, amely 
statisztikai és grafikai elemekkel kiegészítve tartalmazza a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásával kapcsolatos valamennyi információt: a pályázók számát, ajánlatuk 
tartalmi elemeit, az ajánlatok száma, adott esetben az elért megtakarítás 
mértékét. 

12. A közbeszerzési eljárás dokumentálása 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás cselekményeinek Kbt. szerinti 
dokumentálásáról. Vállalkozó az eljárás során keletkezett valamennyi 
dokumentumot az eljárás lezárását követően átadja a Megrendelőnek. 
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13. A közbeszerzési törvény alapelveinek érvényesítése 
Vállalkozó gondoskodik a közbeszerzési eljárás lefolytatása során a törvényi 
alapelvek érvényesüléséről. Biztosítja a verseny tisztaságát, átláthatóságát és 
nyilvánosságát, az eljárásban résztvevő gazdasági szereplők részére az 
esélyegyenlőséget és az egyenlő bánásmódot, továbbá az eljárás során a 
jóhiszeműség, a tisztesség és a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményei 
szerint jár el. 

14. Információs szolgáltatás 
Vállalkozó elektronikusan küldött havi (különös esemény bekövetkeztekor 
azonnali) hírlevélben naprakész tájékoztatást ad Megrendelő részére a piacon 
bekövetkezett fontosabb gazdasági, jogi és műszaki változásokról, 
lehetőségekről, a Vállalkozó aktivitásáról. 

15. Folyamatos rendelkezése állás, helpdesk 
A Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya alatt 
Vállalkozó telefonon és e-mailen keresztül, munkanapokon 9:00 órától 17:00 
óráig Megrendelő rendelkezésére áll, és tájékoztatást nyújt az 
energiakereskedelmi szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült 
kérdésekben. 

16. Eredmény-összegzés, záró riport – opcionális 
Amennyiben Megrendelő a III. 4. pontban meghatározott határidőig a szükséges 
információkat megküldi Vállalkozó számára, úgy Vállalkozó az 
energiakereskedelmi szerződés lejáratakor a Megrendelő által rendelkezésére 
bocsátott adatok alapján Megrendelő részére elszámolást, lezáró riportot készít, 
melyben kimutatja a tender eredményeként ténylegesen realizált megtakarítást. 

 
III. Felek jogai és kötelezettségei 

 
Megrendel ő 
 
1. Megrendelő vállalja, hogy Vállalkozó részére a tender lebonyolításához 

szükséges Vállalkozó által igényelt adatokat és információkat rendelkezésre 
bocsátja, és a kijelölt határidőket betartja. Megrendelő szavatol azért, hogy a 
rendelkezésre bocsátott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, és 
azokat jogosult volt a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtani. Megrendelő kijelenti, 
hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás eredményeként az eljárás 
nyertesével szerződést köt, kivéve azokat az eseteket, amikor a Kbt. alapján 
Megrendelő elállhat a szerződés megkötésétől. 

2. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyában a közbeszerzési eljárás 
eredményeként az eljárás nyertesével szerződést köt. 

3. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a Vállalkozó által a jelen szerződés 
alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás a Kbt. szerint eredményesen zárul, 
elismeri Vállalkozó teljesítését és jogosultságát a vállalkozói díjra. 

4. A Vállalkozó által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 
energiakereskedelmi szerződés lejártát követő 15 napon belül Megrendelő 
köteles Vállalkozó számára a szerződési időszakra vonatkozó tényleges 
fogyasztási összesítőt és az azt igazoló számlák másolatát elektronikusan 
megküldeni a penzugy@sourcing.hu címre. Amennyiben Megrendelő ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, a Felek közötti elszámolásra a Vállalkozó 
által az elektronikus árlejtést követően megküldött eredményértékelő riportban 
meghatározott adatok az irányadóak. 
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5. Megrendelő kijelenti, hogy a közbeszerzéssel érintett szerződéses időszakra 
nincsen érvényes, aláírt földgáz energia kereskedelmi szerződése; továbbá a 
versenyeztetett időszakra előszerződésből, hűségidő vállalásból vagy egyéb, 
előzetes megállapodásból eredő kötelezettséggel egyik földgáz energia 
kereskedő irányába sem tartozik. 

 
Vállalkozó 
6. Vállalkozó kizárólagosan a Megrendelő és Kereskedők közötti közvetítői 

szerepet vállal szerződéskötési lehetőségeket kínálva. A Vállalkozó 
hangsúlyozottan kiemeli, hogy nem vállal semminemű felelősséget a Megrendelő 
és Kereskedők között felmerülő jogvitákért. Azokat Megrendelő és Kereskedők 
egymás között rendezik. 

7. Vállalkozó projektvezetőt jelöl ki, aki a II. pontban részletezett feladatokkal 
kapcsolatban Megrendelő rendelkezésére áll, és szakmailag támogatja a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

8. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges személyi és 
tárgyi feltételekkel rendelkezik, illetve azokat – valamint az eljárási 
cselekményekhez szükséges helyszínt – saját költségére maga biztosítja. 
Vállalkozó a Közbeszerzések Tanácsa által a Kbt. 172. § (2) bekezdés ec) pontja 
szerint vezetett és közzétett hivatalos közbeszerzési tanácsadók 
névjegyzékében 839-es számon került nyilvántartásba, mint Hivatalos 
Közbeszerzési Tanácsadó. 

9. Vállalkozó rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott mértékű 
felelősségbiztosítással, melynek mértéke 50 Millió Ft. A kötvény száma: 
269517781. 

10. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében közvetített szolgáltatást saját 
költségére vehet igénybe. 

11. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás előkészítését a Megrendelő által aláírt 
vállalkozási szerződés kézhezvételét követő munkanapon indítja el. Az eljárás 
ütemtervét Vállalkozó a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követően 
bocsátja a Megrendelő rendelkezésére. 

12. Az esetleges hirdetményellenőrzési díj, valamint a dokumentáció rendelkezésre 
bocsátásával kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. Vállalkozót illeti meg a 
dokumentáció értékesítéséből befolyt díj. 

13. Vállalkozó felelőssége a jelen szerződésben foglalt feladatok teljesítése során 
legfeljebb a jelen szerződés V. pontjában meghatározott vállalkozói díj mértékéig 
terjed. 

14. Vállalkozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által szolgáltatott fogyasztási 
adatok hiányosságáért, helytelenségéért. 

15. Vállalkozó biztosítja az elektronikus árlejtés szervezéséhez szükséges szakmai 
hátteret és IT környezetet. A Vállalkozó által alkalmazott szoftver megoldás 
megfelel 257/2007. (X.4.) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak. 

 
IV. A szerződés hatálya és határid ői 
 

Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A szerződés az aláírás napjától 
a Vállalkozó által támogatott energiakereskedelmi szerződés lejáratáig hatályos. 
Vállalkozó a szerződésben foglalt köztelezettségeit a II. pontban részletezett 
feladatok maradéktalan elvégzésével teljesíti, a szerződés pénzügyi teljesítése az V. 
pontban leírtaknak megfelelően történik. 
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Vállalkozó Megrendelő részére a szerződés hatálya alatt folyamatos szolgáltatást 
nyújt, ennek alapján Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés teljesítése 
folyamatos. 

Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés a Vállalkozó által támogatott 
energiakereskedelmi szerződés időbeli hatály alatt rendes felmondással nem 
szüntethető meg. 

 

V. Vállalkozói díj 
 

1. A II. pontban rögzített tevékenység elvégzéséért Vállalkozót vállalkozói díj illeti 
meg. A vállalkozói díj mértékét Felek közös megegyezéssel az elért nettó 
megtakarítás 30,00 %-os mértékében határozzák meg. A szerződés tárgyát 
képező tevékenység Áfa köteles, az Áfa mértéke a mindenkori érvényes 
jogszabályokban foglalt mértékű, a szerződéskötéskor 27%. 

2. A megtakarítás mértékét Felek a közbeszerzési eljárásban szereplő 
felhasználási helyeken érvényes bázis érték és a közbeszerzés eljárás 
lefolytatásával megkötendő szerzéses ár közötti különbözet, valamint 
Megrendelőnek a támogatott energiakereskedelmi szerződés időtartama alatt 
várható energiafogyasztási mennyisége függvényében határozzák meg Ft/m3 
mértékegységben (TCO). A bázis értéket Felek a felhasználási helyeken a 
közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő energia kereskedelmi 
szerződés hatálybalépését megelőző napon érvényes ár/árformula alapján 
határozzák meg. 

3. Vállalkozó és Megrendelő a vállalkozói díj pénzügyi rendezésével kapcsolatosan 
havi teljesítésben állapodik meg. 

4. A vállalkozói díj havi összegéről szóló számlát Vállalkozó havi rendszerességgel 
30 napos fizetési határidővel állítja ki. A vállalkozói díj első havi számláját 
Vállalkozó az energiakereskedelmi szerződés hatálybalépésének napján állítja ki, 
majd azt követően a támogatott energiakereskedelmi szerződés időbeli hatálya 
alatt havonként a vállalkozói díj egyenlő mértékű részleteiről. A havi számla 
összege = Fajlagos megtakarítás (Ft/m³) * várható fogyasztási 
mennyiség/szerződött hónapok száma (m³) * Vállalkozói díj (%).  

5. Amennyiben Megrendelő az energiakereskedelmi szerződés lejártakor a jelen 
szerződés III. 4. pontja szerint Vállalkozó számára a szerződési időszakra 
vonatkozó tényleges fogyasztási összesítőt és azt igazoló számlák másolatát 
megküldi, Vállalkozó Megrendelő jelen szerződés megkötésekor megállapított 
várható fogyasztási mennyisége és a Megrendelő által ténylegesen elfogyasztott 
energiamennyiség különbsége alapján Megrendelővel a vállalkozói díjat illetően 
elszámol. Vállalkozó az elszámoló számlát az energiakereskedelmi szerződés 
lejártát követő hónap végéig állítja ki – kivéve a jelen szerződés V. 7. pontja 
szerinti esetet. 

6. A számla összegét Megrendelő átutalással egyenlíti ki, a Vállalkozó – számlán 
szereplő számú – bankszámlájára. A számlák fizetési határideje 30 nap. A 
fizetési határidő be nem tartása esetén az Megrendelő köteles késedelmi 
kamatot fizetni, amelynek mértéke a Polgári Törvénykönyvben meghatározott, a 
gazdálkodó szervezetek közötti pénztartozásra irányadó mértékkel azonos. 

7. Amennyiben a vállalkozói díj nem haladja meg a 600.000 Ft-ot, Vállalkozó 
jogosult a vállalkozói díjat egy összegben kiszámlázni az energia kereskedelmi 
szerződés hatályba lépésének napján 30 napos fizetési határidővel. 
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8. Felek megállapodnak, hogy a közbeszerzési eljárást megindító felhívás 
Megrendelő által történő visszavonása, továbbá Megrendelőnek felróható okból 
bekövetkezett eredménytelen eljárás esetén Vállalkozó 500.000 Ft összegű 
vállalkozói díjra jogosult a részteljesítések ellentételezéseként. Ez esetben a 
vállalkozói díjról szóló számlát Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal egy 
összegben kiállítani. 

9. Amennyiben a kereskedőváltásra a Megrendelőnek felróható okból 
késedelmesen kerül sor (pl. fennálló számlatartozás vagy a korábbi szerződés 
felmondásának késedelmes Megrendelő általi postázása), vagy a Kbt. 124. § 
szerinti szerződéskötés vagy a teljesítés a Megrendelőnek felróható okból 
meghiúsul, Vállalkozó a teljes – a közbeszerzési eljárásban versenyeztetett 
mennyiség alapján számított – vállalkozói díjra jogosult. Vállalkozó ugyancsak a 
teljes vállalkozói díjra jogosult abban az esetben is, ha az általa kimutatott 
megtakarítás a Megrendelőnek felróható okból nem realizálódik. Ez esetben a 
jelen szerződés V. 5. pontja szerinti elszámoló számla Vállalkozó nem köteles 
kiállítani. 

 

VI. Titoktartás 
 

Felek egyetértenek abban, hogy a jelen szerződésben foglalt megállapodások, 
valamint a Felek által egymáshoz eljuttatott adatok és dokumentumok a lehető 
legnagyobb mértékben bizalmasak, és annak is kell maradniuk. Szerződő Felek 
kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik teljesítése során 
tudomásukra jutó valamennyi információt és adatot bizalmasan kezelnek és 
gondoskodnak arról, hogy alkalmazottaik és esetleges alvállalkozóik is ezen adatokat 
bizalmasan kezeljék. E rendelkezés nem érinti azon adatok körét, melyek jogszabály 
– így különösen a Kbt., az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 
2001. évi CXCV. törvény – alapján nyilvános adatnak tekintendők. 

Vállalkozó a közbeszerzési eljárás során az általa készített valamennyi dokumentum 
tekintetében szerzői jogát fenntartja. Ezen dokumentumokat Megrendelő nem 
jogosult továbbadni, a jelen szerződés alapján lefolytatott konkrét közbeszerzési 
eljárástól eltérő célra felhasználni, a felhívás-, dokumentáció- és szerződésmintát 
harmadik személy részére kiadni. Megrendelő nem jogosult a jelen szerződés tárgyát 
képező közbeszerzési eljárásban Vállalkozó által rendelkezésre bocsátott 
dokumentumokat egyéb közbeszerzési eljárásában felhasználni, átdolgozni! 

Megrendelő jelen szerződés aláírásával hozzájárul, hogy Vállalkozó az elvégzett 
tevékenységét referenciaként felhasználja és Megrendelő logóját, illetve címerét a 
referenciái között feltüntesse. 
 

VII. Irányadó jog, vitás kérdések rendezése 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar 
jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadóak. 
Szerződő Felek egyetértenek abban, hogy a szerződés értelmezésével, 
teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban közöttük kialakult vitát egymás között, 
békés úton tárgyalásokkal igyekeznek rendezni. Ennek eredménytelensége esetén 
Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak. 
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Jelen szerződés 4 egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyet 
szerződő Felek – elolvasás és közös értelmezés után – mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt kellően meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá. 

 

Edelény, 2014.  Budapest, 2014.  
 
 
 

 
 
 

Molnár Oszkár  
polgármester  

Edelény Város Önkormányzata 

Szentpétery Arnold 
Ügyvezető 

Sourcing Hungary Kft. 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 

 

 
MEGHATALMAZÁS 

 
 
Alulírott, Molnár Oszkár polgármester, Edelény Város Önkormányzata  (székhely: 
3780 Edelény, István király útja 52, adószám: 15725596-2-05) nevében 
meghatalmazom a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft -t (székhely: 1138 Budapest, 
Meder utca 8. cégjegyzékszám: 01-09-893344, adószám: 14198391-2-41.), hogy a 
szervezet képviseletében a Meghatalmazó felhasználási helyeinek jogszabályokban 
rögzített módon elérhető fogyasztási adatainak megkérésében az illetékes elosztónál 
vagy egyetemes szolgáltatónál vagy a kereskedelmi engedélyesnél teljes körűen 
eljárjon.  
 
Jelen meghatalmazás alapján meghatalmazott nem jogosult a meghatalmazó 
nevében kötelezettségeket vállalni.  
 
 
Edelény, 2014. február 12. 
 
 

Cégszerű aláírás 
 
 
17./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 18./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja az 
előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot: 

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
14/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített 

közbeszerzési tervének jóváhagyásáról  
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési 
tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény Város 
Önkormányzatának 2014. évi összesített közbeszerzési tervét – a 
határozat mellékleteként - j ó v á h a g y j a.  

2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a 
jóváhagyott Edelény Város Önkormányzat 2014 évi összesített 
közbeszerzési tervének Edelény város honlapján történő 
közzétételét. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, honlap szerkesztő 
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Melléklet a 14/2014.(II.5.) határozathoz 

 
 

Edelény Város Önkormányzatának  
2014. évi összesített közbeszerzési terve 

 

A közbeszerzés tárgya  CPV kód  

Irányadó 
eljárásrend 
Tervezett 

eljárási típus 

Közbeszerzés 
előzetesen 

becsült 
értéke (nettó) 

Ft-ban 

 Időbeli ütemezés  

A 
közbeszerzés 

forrása 

 Az eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja 

Szerződés 
teljesítésének 

várható id őpontja 
vagy a szerz ődés 

időtartama 

I. Építési beruházás        

ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-
0069 azonosítószámú 
projekt keretében Edelény 
Város Árvíz 
rekonstrukciója  

45232300-5 
45213316-1 
45231300-8 

Nemzeti 
eljárásrend 

96.675.204 2014. I. negyedév 2014.06.30.. Európai Uniós 
forrás 

ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-
0051 azonosítószámú 
projekt keretében az 
Edelényi egészségügyi 
intézmény komplex 
fejlesztése  

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 39.815.792 2014. I. negyedév 2014.12.30. 
Európai Uniós 

forrás  
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Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-
0007 azonosítószámú 
projekt keretében a 
Családsegít ő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
építési rekonstrukciója  

45210000-2 
Nemzeti 

eljárásrend 67.862.429 2014. I. negyedév 2014.12.15. 
Európai Uniós 

forrás 

Sportöltöz ő építése 45210000-2 Nemzeti 
eljárásrend 

30.000.000 2014. I. negyedév 2014.06.15. Saját forrás 

 

Edelény, 2014. február 12. 

 

 
Molnár Oszkár 
polgármester 
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18./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői Etikai Kódexének 
elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 19./ sorszám alatt.) 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
15/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 

Etikai Kódexének elfogadásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
köztisztviselőinek Etikai Kódexének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek Etikai 
Kódexét a határozat mellékleteként   e l f o g a d j a.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
Értesül:  osztályok, és minden köztisztviselő 
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Melléklet a 15/2014.(II.12.) önkormányzati határozathoz 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
 

ETIKAI KÓDEXE 
 
 
 
 
 
 

2014. február 12. 
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EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
KÖZTISZTVISELŐINEK  

 
ETIKAI KÓDEXE  

 
I. Preambulum 

 
Az Etikai Kódex célja, hogy az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) minden köztisztviselője számára - munkakörtől és vezetői 
beosztástól függetlenül - meghatározza azokat az értékeket és 
magatartásnormákat, amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi 
munkavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselekvést 
annak érdekében, hogy a szervezet betöltse funkcióját. 
 

Az Etikai Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsolatokban elvárt egységes és 
kiszámítható magatartáshoz, segítséget ad egy-egy konkrét helyzetben a 
megfelelő viselkedés kialakításához. 

 
A Hivatal vezetői és köztisztviselői a közszolgálathoz fűződő közbizalom erősítése, a 

közigazgatás és ezen belül a hivatali ügyintézés színvonalának emelése, a 
hivatalon belüli köztisztviselői kapcsolatok fejlődésének elősegítése és a jó 
munkahelyi légkör kialakítása érdekében kötelesek az Etikai Kódex szabályainak 
betartására. 

 
II. Az Etikai Kódex hatálya 

 
(1) Személyi hatály 
 
Az Etikai Kódex személyi hatálya kiterjed a Hivatal valamennyi köztisztviselői 
jogviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
köztisztviselőjére (a továbbiakban köztisztviselő). 
 
(2) ) Területi hatály 
 
Az Etikai Kódex területi hatálya kiterjed a Hivatal működésének teljes területére, a 
munkavégzés valamennyi helyszínére és minden olyan helyszínre, ahol a szervezet 
nevében bármely köztisztviselő e minőségében megjelenik. 
 
(3) Az Etikai Kódex közzététele 
 
a) A köztisztviselő az Etikai Kódex hatályba lépését követő 30 napon belül köteles 

nyilatkozatot tenni arról, hogy azt megismerte, elfogadta, és magára nézve 
kötelező érvényűnek ismeri el; a nyilatkozatot aláírásával köteles hitelesíteni. 
Minden újonnan belépő köztisztviselő a személyi iratainak átvételével 
egyidejűleg tesz eleget a nyilatkozattételi kötelezettségének. (A nyilatkozatot az 
1. melléklet tartalmazza.) 

b) Aki a nyilatkozattételt megtagadja, a megtagadásra vonatkozó külön 
nyilatkozatát köteles indoklással együtt a Jegyzőhöz eljuttatni. 
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c) Az Etikai Kódex szövegét a lakosság számára a www.edeleny.hu honlapon, 
valamint a Hivatal szervezeti egységeinek titkárságán hozzáférhetővé kell tenni. 

 
III. A Hivatal köztisztvisel őitől elvárt általános értékek, magatartás 

 
(1) Hűség és elkötelezettség 

 
A köztisztviselői lét életpálya, nem köthető választási ciklusokhoz, ezért ennek 
megfelelően kitartással, becsülettel kell végezni a munkát. A köztisztviselőket 
jellemezze a Hivatal iránti elkötelezettség, a szakma szeretete, a köz, a város és 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések szolgálata. A Hivatal 
hírnevének megőrzése, erősítése valamennyi köztisztviselő kötelessége. Az 
elkötelezettség a Hivatallal való azonosulás mellett annak elfogadását is jelenti, hogy 
a jó hírnév megtartásához felelősségre és áldozatvállalásra van szükség. 
 
(2) Nemzeti érdekek el őnyben részesítése 

 
A magyar nemzet érdekeinek szolgálata a köztisztviselő munkáján is alapul, ezért 
szigorúbb jogi és erkölcsi követelmények között kell teljesítenie a feladatát. A 
köztisztviselő kötelezettségeit a hazaszeretet és a haza iránti lojalitás alapértékek 
érvényre juttatása mellett a legnagyobb odaadással teljesítse, felelősséggel annak 
tudatában cselekedjék, képviselje a közérdeket. 
 
(3) Igazságos és méltányos jogszolgáltatás 

 
A köztisztviselő feladatainak ellátása során tanúsítson pártatlan magatartást, ennek 
keretében köteles: 

a) a törvényesség szigorú megtartásával, elfogulatlanul, részrehajlás nélkül, 
nemre, fajra, nemzetiségre, felekezetre, pártállására, társadalmi helyzetre 
tekintet nélkül, az eljárásra ésszerűen szükséges időt fordítva tevékenykedni; 

b) higgadtan, kulturáltan, humánusan viselkedni az ügyfelekkel, figyelmeztetve 
őket jogaikra és kötelességeikre; 

c) az ügyfelek személyiségi jogainak, emberi méltóságának megóvása mellett 
érvényesítenie a közigazgatás tekintélyét; 

d) tartózkodni a felelőtlen ígéretektől, valamint az indulatoknak, előítéleteknek, 
érzelmeknek, rokonszenv- és ellenszenv-nyilvánítások látszatától; 

e) hiteles, megbízható tájékoztatást adni, a törvényes és az általa vállalt 
határidőket betartani. 
 

(4) Előítéletekt ől való mentesség 
 
(a) A közigazgatási feladatok végrehajtása során a köztisztviselő köteles egyenlő 

bánásmódban részesíteni az azonos helyzetben lévőket, továbbá a 
nemzetiségen, nemen, fajon, bőrszínen, etnikai vagy társadalmi 
hovatartozáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson vagy hiten, politikai 
vagy egyéb meggyőződésen, nemzeti kisebbségi hovatartozáson, tulajdonon, 
vagyoni helyzeten, születésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális 
beállítottságon alapuló indokolatlan diszkrimináció látszatát is kerülnie kell.  
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 Ennek az alapelvnek a köztisztviselő mindennapi munkájában maradéktalanul 
érvényesülnie kell, és a közigazgatással a köztisztviselőn keresztül találkozó 
ügyféllel szemben maradéktalanul érvényre is kell juttatni. 
 

(b) Az ügyfél felé a közigazgatás ügyfélbarát jellemzőjét a köztisztviselőnek kell 
közvetítenie, erre a kötelezettségére a köztisztviselőnek minden esetben és 
minden körülmények között tekintettel kell lennie, azt érvényre kell juttatnia. 

 
(5) Politikasemlegesség 

 
A köztisztviselők a közigazgatás politikai semlegességének megőrzése érdekében 
munkaidőn túli politikai vagy egyéb tevékenységükkel nem veszélyeztethetik a 
közszolgálati funkciók és feladatok pártatlan ellátásába vetett bizalmat. 
 
(6) Felelősségtudat és szakszer űség 

 
(a) A köztisztviselők feladataikat megfelelő gondossággal és szakmai 

igényességgel, törvényesen kötelesek végezni, képviselve hatáskörükön 
belül a Hivatalt. A döntések meghozatalakor gondosan kell mérlegelniük 
döntéseiknek következményét is. A felelősséghez hozzátartozik a döntések 
következményeinek felvállalása. 

(b) A köztisztviselők közvetlenül a vezetőjüknek tartoznak felelősséggel, akik 
utasításait kötelesek követni, kivéve, ha annak végrehajtása felismerhetően 
bűncselekmény, vagy szabálysértés lenne. A szervezeti politika 
megfogalmazásában, a döntések végrehajtásában, valamint a Hivatal 
felelősségi körébe tartozó közügyek intézésében a Hivatal vezetését politikai 
hovatartozástól függetlenül pártatlanul és tárgyilagosan kell támogatniuk. 
Szakmailag korrekt és elfogulatlan tanácsokat kell adniuk, a döntésekhez 
szükséges minden releváns és törvényes hozzáférhető információt 
biztosítaniuk kell a hivatali vezetés számára. 

(c) A köztisztviselőknek a személyes fejlődés igényével, köztisztviselői 
felelősséggel, a jogszabályok naprakész követésével folyamatosan 
fejleszteniük kell szakmai tudásukat. A köztisztviselőknek ügyintézésük és 
döntéseik során mindig - a jogszabályok adta lehetőségeken belül - legjobb 
tudásuk szerinti megoldásra kell törekedniük. 
 

(7) Méltóság és tisztesség 
 

(a) Az emberi méltóság megőrzése érdekében az ügyintézést és a köztisztviselői 
kapcsolatokat a mindennapok embersége, az empátia, segítségnyújtás, a 
másik tisztelete, szociális érzékenység, bizalom jellemezze. 

(b) A köztisztviselő köteles a hivatása gyakorlása során és a magánéletében 
egyaránt olyan magatartást tanúsítani, hogy megőrizze és megerősítse az 
állampolgároknak a közigazgatási szervek tisztességébe, semlegességébe 
és hatékonyságába vetett közbizalmat. 

(c) A köztisztviselőknek olyan magatartást kell tanúsítaniuk, amellyel ki tudják 
érdemelni és meg tudják tartani feletteseik, munkatársaik, valamint a 
közvélemény fenntartás nélküli bizalmát maguk és az általuk képviselt 
közszolgálat iránt.  
A köztisztviselők: 
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• törekedjenek jó kollegiális kapcsolat kialakítására, egymás kölcsönös 
segítésére, udvarias, kulturált hangvételre, egymás személyiségének, 
emberi méltóságának, korának tiszteletére. Saját hibájukat ne hárítsák át 
másra, a mások érdemét ne tartsák a sajátjuknak, 

• kerüljék a szükségtelenül személyeskedő konfliktusokat, tanúsítsanak 
önmérsékletet, megértést, 

• személyes sérelmeket, egyéni értékeléseket, gondokat, bajokat ne 
hivatalos tevékenységük színterén, oda nem illő módon hangoztassanak, 

• ne szolgáltassanak munkakörükkel össze nem függő, továbbá 
személyeskedő információkat, 

• ne csatlakozzanak a reális érdemeket mellőző, vagy kijátszani törekvő 
érdekcsoportokhoz, illetéktelen befolyás gyakorlására szövetkező 
csoportosulásokhoz. 

 
(8) Együttm űködés 

 
(a) Az ügyintézés során a köztisztviselőknek szakszerűen, segítőkészen, a 

határidőt betartva, körültekintően kell eljárniuk. Ennek során figyelembe kell 
venniük az ügyfél reális elvárásait és a korrekt tájékoztatáshoz való jogát. 

(b) Figyelemmel arra, hogy a köztisztviselő munkáját minden esetben széleskörű 
társadalmi és szakmai összefüggésben, kapcsolatrendszerben végzi, köteles 
különösen olyan esetekben készségesen együttműködőnek lennie, amikor 
ügyfelekkel, a munkatársakkal, más hatóságok vezetőivel, ügyintézőivel, 
illetve az egyéb államhatalmi szervek dolgozóival kerül kapcsolatba. 
Mindezeken túl a Hivatal döntéseihez szükséges, minden rendelkezésére álló 
és törvényesen hozzáférhető információt biztosítania kell, azokat a 
munkáltatói jogkör gyakorlója, a döntéshozók elől nem tarthatja vissza. 

 
(9) Pártatlanság 

 
(a) A köztisztviselők nem élhetnek vissza hivatali beosztásukkal, az annak 

eredményeként befolyásuk alá került közpénzekkel, vagyonnal és 
szolgáltatásokkal, továbbá azokkal az információkkal, amelyek hivatali 
munkájuk során jutottak tudomásukra és nem használhatják fel azokat saját 
vagy mások egyéni érdekei előmozdítására - még hivatali beosztásukból 
való távozás után sem. 

(b) Vissza kell utasítaniuk minden olyan kérést, amelynek célja önmaguk, vagy a 
kollégák részéről biztosítandó megkülönböztetett előzékenység, vagy 
átlagosnál gyorsabb elintézés indokolatlan igénylése. Ilyen kérésekre 
egyetértően nem reagálhatnak, ígéretet nem tehetnek, azonban 
hátrányosabban sem kezelheti azokat, akik ilyen kérésekkel fordulnak 
hozzájuk. 

(c) A köztisztviselőnek kötelessége, hogy közvetlen hivatali felettesük 
tudomására hozzanak minden olyan tényt, körülményt, amely személyükkel 
kapcsolatosan közszolgálati jogviszonyuk létesítése után jutott tudomásukra, 
s amely köztisztviselői jogállásukat érinti, vagy befolyásolhatja. 
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(d) A köztisztviselők kötelesek haladéktalanul jelenteni a közvetlen felettesnek a 
közeli hozzátartozói vagy az elfogulatlan ügyintézést befolyásoló 
kapcsolatot, továbbá ha feladatuk és a magánérdekük között 
összeférhetetlenséget észlelnek, vagy ha a közszolgálati jogviszonyuk 
fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerülnek. A közvetlen felettes 
soron kívül intézkedik az összeférhetetlenség megszüntetéséről. 
 

(10) Intézkedések megtételére irányuló arányosság 
 

A köztisztviselő döntéseinek meghozatala során mindig biztosítania kell, hogy a 
meghozott intézkedések arányosak legyenek az elérni kívánt céllal. A köztisztviselő 
különösen a polgárok jogainak korlátozását köteles kerülni, ha ezen korlátozások 
nincsenek ésszerű kapcsolatban az elérni kívánt intézkedés céljával. Intézkedései 
során a köztisztviselő köteles tiszteletben tartani a magánszemélyek érdekei és az 
általános közérdek közötti egyensúlyt. 
 
(11) Megbízhatóság 

 
A köztisztviselők felhatalmazás nélkül nem hozhatnak nyilvánosságra olyan 
hivatalos információkat, amelyek a hivatalon belüli vagy más forrásból bizalmasan 
jutottak tudomásukra. Tilos az ügyfelek és a nyilvánosság félrevezetése, vagy 
szándékos megtévesztése. A köztisztviselőknek tilos keresniük azokat a 
lehetőségeket, amelyek alkalmasak az önkormányzat politikájának, döntéseinek 
vagy tevékenységének meghiúsítására, befolyásolására azáltal, hogy illetéktelenül 
vagy idő előtt olyan információt fednek fel, amelyekhez mint köztisztviselő jutottak. 

 
(12) Csapatszellem 

 
A határidőre történő, minőségi feladatellátás megköveteli, hogy a köztisztviselők 
emberi, szakmai, támogató munkakapcsolatban álljanak egymással. A más 
munkakört is érintő feladatokat a szervezeti egységen belül és a szervezeti 
egységek egymás közötti kapcsolatában összehangolt munkavégzéssel, 
felelősségteljes együttműködéssel kell végezni. Az egymástól tanulás a 
munkavégzés természetes velejárója legyen. A Hivatal számára értéket jelent a 
köztisztviselői közösség, ezért a köztisztviselőknek is törekedniük kell arra, hogy 
csapatként végezzék a munkájukat. 
 
(13)  Öltözködési normák 

 
(a) A munkahelyen megjelenni - különösen ügyfélfogadási időben - csak a 

munkakör által megkövetelt, az ügyfelek és a köztisztviselők felé tiszteletet 
kifejező és köztisztviselőhöz méltó öltözetben szabad. 

(b) A köztisztviselők mellőzzék a sportos és a kihívó ruházatot. Ha a 
köztisztviselő ilyen öltözetben jelenik meg, vezetője felszólítására köteles a 
ruháját átcserélni, munkáját csak ezt követően kezdheti meg. 
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IV. A munkahelyi kapcsolattartás szabályai 
 
(1) A köztisztvisel ők a munkahelyi kapcsolatokban az alábbi szempontok 

érvényesítésére kötelesek: 
 
(a) A feladatok végrehajtása során - minden esetben - törekedjenek az 

együttműködésre, a problémák közös megoldására, egymás érdekeinek 
figyelembevételére, a konfliktusok elkerülésére, valamint a szükséges 
segítségnyújtás megadására; 

(b)  Konfliktushelyzet esetén sérelmeiket ne terjesszék, ne keressék másoknál 
az igazukat, hanem a konfliktusra okot adó történést, eseményt a két fél 
egymás között beszélje meg, lehetőleg az esemény, történés 
keletkezésekor, az indulatokat mellőzve. H a ez nem vezet eredményre - 
lehetőség szerint a másik fél jelenlétében - tájékoztassák vezetőjüket a 
történtekről és kérjék közreműködését az ellentét feloldásában. 

(c) Az egymás közötti hivatalos és nem hivatalos érintkezéseiket a kölcsönös 
tiszteleten, megbecsülésen, a kollegialitáson alapuló magatartás jellemezze. 
Szakmai tudásukat, gyakorlati tapasztalatukat ne használják fel arra, hogy a 
segítséget kérő kolléga fölé helyezzék magukat. 

(d) Ügyeljenek egymás tekintélyének, emberi és szakmai tisztességének 
megóvására. Az alaptalanul megrágalmazott köztisztviselők védelmében - 
kivétel nélkül - lépjenek fel, hívják fel a rágalmazó figyelmét a helytelen 
magatartására; 

(e) Viseljék a felelősséget esetleges rossz, vagy helytelen döntéseikért, 
intézkedéseikért, önként tárják fel a hibáikat. Tegyenek meg mindent azok 
jogszerű és szakmailag is megfelelő kijavítása, helyrehozása érdekében. A 
vezetőik és munkatársak részéről érkező jogos kritikát fogadják jobbító 
szándékként és annak megfelelően reagáljanak rá; 

(f) Mutassanak együttműködési készséget, önzetlenül nyújtsanak kollegiális 
segítséget az új köztisztviselő munkahelyi beilleszkedésének elősegítése 
érdekében. 

(g) Az eredményes munkavégzéshez szükséges információkat vezetőik, 
köztisztviselők és a szakmai feladat-végrehajtásban közreműködő egyéb 
érdekeltek számára a megfelelő időben és módon biztosítsák. 
 

(2) A köztisztvisel ők a vezetőkkel való kapcsolattartás során az alábbi 
szempontok érvényesítésére kötelesek: 
 
(a) Kérjék ki vezetőik tanácsát, támaszkodjanak szakmai és emberi 

tapasztalataikra, segítségükre, ha munkaköri feladataik ellátása 
nehézségekbe ütközik; 

(b) Vezetőikkel történt megbeszéléseik, ill. azok tájékoztatása során legyenek 
őszinték, törekedjenek az egyértelműségre; 

(c) Abban az esetben, ha vezetőjük egy-egy ügy megvitatása érdekében 
megbeszélést hív össze, akkor aktívan, szakmai tudásuk legjavát nyújtva 
segítsék elő a konzultáció eredményességét, a szükséges megoldások 
megtalálását; 

(d) Munkavégzésük ellenőrzése során teljes körűen informálják vezetőiket, ill. az 
ellenőrzést végzőket. 
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(3) A köztisztvisel ők az ügyfelekkel való kapcsolattartás során az aláb bi 
szempontok érvényesítésére kötelesek: 
 
(a) Törekedjenek a törvényesség, a szakszerűség, a tárgyszerűség, a 

pontosság, a gyorsaság és a határidők betartására. Legyenek udvariasak, 
türelmesek, részrehajlástól és előítéletektől mentesek, ugyanakkor 
következetesek és határozottak. Tevékenységük során érvényesüljön a 
szolgáltató jelleg, kapjon megfelelő hangsúlyt a köz szolgálata; 

(b) A jogszabályok által biztosított hatalmukkal, befolyásukkal semmilyen 
körülmények között ne éljenek vissza. Törekedjenek a polgárok gondjainak, 
problémáinak megoldására. Részükre - az előírt és szükséges mértékű - 
pontos, ill. korrekt információkat, útmutatásokat adják meg. 

(c) Mellőzzék az ügyfelek kioktatását, tekintsék a polgárokat egyenrangú 
feleknek, eljárásukban törekedjenek a kölcsönös bizalom megteremtésére. A 
polgároknak tett ígéreteiket - ha ezt indokolható körülmény nem akadályozza 
- tartsák be; 

(d) Ha meghaladja hatáskörüket az adott ügy, nyújtsanak pontos információt az 
ügyfeleknek a lehetőségeikről, teendőikről. 

(e) Csak olyan kötelezettségeket vállaljanak fel, amelyek hatáskörüknek, 
illetékességüknek megfelelnek, és amelyeket teljesíteni is tudnak, mivel 
személyes felelősséggel tartoznak tetteikért; 

(f) A nyilvántartások adatait csak jogszabályokban meghatározott célra és 
módon használhatják fel. Titoktartási kötelezettségük kiterjed a 
magántitoknak, a levéltitoknak, az üzleti és banktitoknak, valamint a szerv 
működésére, szervezetére, tevékenységére vonatkozó, közérdekű adatnak 
nem minősülő előírásokra, adatokra, ismeretekre. A tudomásukra jutott 
bármilyen információt kötelesek bizalmasan kezelni, azokat saját vagy más 
részére előny megszerzésére, illetve ellentételezésére nem használhatják fel 
és a felhasználás látszatát is kötelesek kerülni. Nyilvánosan közzétett, ill. 
megjelenő publikációikban, előadásaik, közszerepléseik alkalmával, 
átdolgozott és elváltoztatott formában sem közölhetnek bizalmas 
információkat vagy erre utaló adatokat; 

(g) Az üggyel kapcsolatban korábban eljáró köztisztviselők tevékenységét, 
intézkedését az ügyfelek előtt ne kifogásolják. Egymás közötti 
konfliktusaikat, nézeteltéréseiket ne az ügyfelek előtt rendezzék. A polgárok 
jelenlétében, illetve a nyilvánosság előtt az érintett szervekre, annak 
vezetőire, köztisztviselőire negatív tartalmú megjegyzéseket ne tegyenek; 

(h) Személyes érdekből sem közvetlenül, sem közvetetten ne ajánljanak az 
ügyfeleknek ügyük elintézéséhez az adott területhez tartozó szakértőt. 
 

V. A korrupció és az ajándékozás 
 

(a) A köztisztviselők ne váljanak kiszolgáltatottá, tartózkodjanak az olyan 
magatartásformáktól, amelyek alkalmasak a korrupció látszatára, vagy 
amelyek arra vezető tevékenység részévé válhatnak. Ennek megfelelően 
kötelesek minden olyan helyzetet, kapcsolatot elkerülni, amely alkalmas 
lehet elfogulatlanságuk megkérdőjelezésére. 
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(b) A köztisztviselők sem közvetlenül, sem közvetve nem fogadhatnak el és nem 
kérhetnek olyan juttatást, pénzt, ajándékot vagy előnyt a velük, vagy a 
szervezetükkel kapcsolatban állóktól, amely alkalmas arra, hogy befolyásolja 
pártatlanságukat, ítélőképességüket. Ebben a körben juttatásnak, 
ajándéknak, illetve előnynek minősül minden szolgáltatás, szórakoztatás, 
vendéglátás, rendezvényeken való részvétel, kölcsön vagy egyéb anyagi, 
egzisztenciális, illetve erkölcsi értéket képviselő dolog; szívesség, illetve 
ezek bármelyikének a jövőben történő biztosítására tett ígéret, amelynek 
pénzben kifejezhető értéke van, és amelyhez ellenszolgáltatás nélkül, vagy 
az értékénél lényegesen alacsonyabb áron jut hozzá valaki. Nem tartozik 
ebbe a körbe az ügyféltől az ügy elintézését követően kapott, kis értékű és 
erkölcsi, szakmai elismerést jelentő, a kollégák előtt átadott ajándék, mely 
azonnal elfogyasztható vagy a hivatali helyiséget díszíti (pld: gyümölcs, 
csoki, virág). 

(c) A vezetők a köztisztviselőktől, ill. a beosztottaiktól csak a társadalmi 
érintkezés részét képező események (névnap, születésnap, nyugdíjba 
vonulás stb.) kapcsán fogadhatnak el ajándékot. Az ajándékozás mértéke és 
formája nem lehet alkalmas arra, hogy valamely jogosulatlan döntés, előny, 
juttatás stb. elérését lehessen attól remélni; 

(d) A vezetők mutassanak jó példát a korrupció és a protekció minden 
formájának teljes elutasításában. 
 

VI. A Hivatal vezet őitől elvárt további értékek, magatartás 
 

(1) Bizalom, partnerség, együttm űködés 
 

A Hivatal vezetői egységesen támogassák az együttműködő, konstruktív, bizalmon 
alapuló jó munkahelyi légkör kialakulását, megőrzését. Az emberi segítségnyújtás, a 
köztisztviselők megóvása az alaptalan vádaktól és rágalmaktól a vezető 
kötelessége. 
 
(2) Felelősségvállalás 

 
A vezetők döntéseihez tartozzon hozzá a következmények tudatos felvállalása. 
Döntéseiket tájékozottan, az információk birtokában, azok ok-okozati 
összefüggésének ismeretében hozzák meg. 
 
(3) Szakmai szempontok érvényesítése 

 
A hitelességet a vezetők az elhívatottságukkal és az emberi méltóság iránti 
elkötelezettséggel érdemeljék ki. 
A vezetők törekedjenek arra, hogy növekedjék az általuk vezetett szervezeti egység 
tekintélye, elismertsége, előnyös megítélése, és ezzel együtt kerüljék más szervezeti 
egységek munkájának megalapozatlan, vagy ironizáló bírálatát, a szubjektív 
hangulatkeltést, az ízléstelen és céltalan rivalizálást, a személyeskedő, lejárató 
megjegyzéseket. A szakmai és közéleti fórumokon képviseljék a pártatlan 
közigazgatást, megnyilvánulásaikkal erősítsék a szakma tekintélyét és legyenek 
fogékonyak a megalapozott bírálatokra. 
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(4) Következetesség 
 

A vezetők döntéseit minden esetben a Hivatal céljainak elérése motiválja, a 
követendő utat a törvényesség határozza meg. 
A mindennapok következetes vezetői munkáját, a köztisztviselők irányítása, 
támogatása jellemezze. 
 
(5) Példamutatás 

 
A vezetők magatartását a célorientált gondolkodás, széles alapokon nyugvó tudás, 
kitartás és megújulási képesség, saját véleményüknek felülbírálási készsége 
jellemezze. Vezetőként egyrészt saját munkájáért, másrészt köztisztviselői, valamint 
a Hivatal tevékenységéért való felelősség terheli őket. Esküjükhöz híven, a 
vezetőktől különösen elvárt alapérték mind a hivatali, mind a hivatalon kívüli 
példamutató viselkedés. 
 
(6) Számonkérési kötelezettség 

 
(a) A vezető csak a feladatok ésszerű, hatékony és eredményes végrehajtása 

érdekében éljen utasításadási jogával. A számára biztosított utasítási joggal 
köteles körültekintően élni, melynek gyakorlása során beosztottjainak 
tulajdonságai ismeretében lehetőleg kerülnie kell egy adott szolgálati 
utasítással a végrehajtásra kötelezett számára indokolatlan 
konfliktushelyzetet. A vezető utasításainak számonkérése során is a 
szükséghez mérten határozottan, de mindig igazságosan lépjen fel, tisztelve 
beosztottjai emberi méltóságát és személyiségi jogait. 

(b) A minősítés-, teljesítményértékelés jogát gyakoroló vezető etikai 
kötelességként is tartozik fokozott gonddal értékelni a köztisztviselők 
magatartását, kizárva a személyes benyomások szubjektív torzításait, a 
pozitív, vagy negatív diszkriminációt. 
 

(7) Vezetői kultúra 
 
(a) A köztisztviselőkkel szemben felállított követelmények tartalmazzanak 

szakmai kihívást, bátorítsanak önállóságra, kreativitásra. 
(b) A hivatali célok ismeretében, a célok láttatásával a köztisztviselők számára 

mutassanak jövőképet. A köztisztviselők teljesítményének nyomon követése, 
támogatása legyen következetes és rendszeres. 

(c) A hivatali vezetés számára legyen fontos az apparátus folyamatos, 
naprakész tájékoztatása az önkormányzat és a hivatal egészét érintő 
kérdésekben. A vezetés a hivatali tevékenységről, annak értékeléséről 
legalább évente összapparátusi értekezleten ad számot. 

 
VII. Eljárási szabályok 
 

(1) A köztisztviselő éves teljesítményének értékelésénél a leírt magatartási 
szabályok betartása értékelési szempont. 
 

(2) Az Etikai Kódexben rögzített értékek, magatartási elvárások, követelmények 
gondatlan vagy szándékos megsértése etikai vétségnek minősül. 
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(3) A Hivatal az etikai vétségek megállapítására Etikai Állandó Bizottságot (a 

továbbiakban: Bizottság) hoz létre. 
 
(4) A Bizottság tagjait állásfoglalásuk kialakításában befolyásolni nem lehet. 

 
(5) A Bizottság tagjait határozott időre a jegyző bízza meg és látja el 

megbízólevéllel. Megbízatásuk három évig szól, mely egy alkalommal újabb 
három évre meghosszabbítható. A Bizottság tagjainak megbízatása 

(a) lemondással, 
(b) a határozott idő leteltével, 
(c) a megbízatás visszavonásával, 
(d) a foglalkoztatási jogviszony megszűnésével, vagy 
(e) a tag halálával szűnik meg. 

 
(6) A Bizottság létszáma öt fő, elnöke az aljegyző, tagjai az Igazgatási és Szociális 

Osztály, a Polgármesteri Kabinet, a Kistérségi Hivatal és a Jegyzői Titkárság 1-1 
köztisztviselője.  
 

(7) A Bizottság határozatképes, ha legalább 3 fő jelen van, döntéseit kétharmados 
többséggel határozati formában hozza. A Bizottság döntéseit számozottan a 
Határozatok tárába foglalja és a meghozott döntésről az érintetteket 3 napon 
belül értesíti. 

 
(8) Etikai eljárást - névvel ellátott írásos bejelentés alapján - a Hivatal bármely 

köztisztviselője vagy a Bizottság kezdeményezhet. 
 
(9) A Bizottság hatásköre: 

(a) bejelentett vagy észlelt etikai vétség esetén dönt az eljárás megindításáról 
és lefolytatásáról; 

(b) megállapítja az etikai vétséget vagy vétlenséget; 
(c) az elmarasztalás és az elégtétel módját egyéni mérlegelés alapján határozza 

meg a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével; 
(d) az etikai normák szándékos vagy súlyos gondatlanságból eredő megsértése 

esetén javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlójának fegyelmi eljárás 
lefolytatására a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

 
Edelény, 2014. február 12. 
 

Molnár Oszkár Vártás József 
  polgármester jegyző 
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                                       1. melléklet 
 

NYILATKOZAT 
 
Alulírott  ................................., az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
………………………………….. szervezeti egység dolgozója nyilatkozom, hogy 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014.(II.12.) határozatával 
jóváhagyott Etikai Kódexben foglaltakat megismertem, azt elfogadom, magamra 
nézve kötelező érvényűnek ismerem el. 
 
Edelény, 201…………….. 
                                
 
 
                            ………………………………………………….. 
 
19./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2013. évi bizottsági és polgármesteri 
döntésekről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 20./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
16/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2013. 

évi bizottsági és polgármesteri döntésekről 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2013. évi 
bizottsági és polgármesteri döntésekről szóló beszámolót és a 
következő döntést hozza: 
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Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 2013. évi 
bizottsági és polgármesteri döntésekről szóló beszámolót  és 
azt   e l f o g a d j a . 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül:  osztályok  

 
 
20./ Napirendi pont tárgya:  
 
Bizottságok 2014. évi munkatervének ismertetéséről 
Előadók: bizottságok elnökei 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizo ttság, Városfejlesztési, 
Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság elnökei ismertették a bizottságok 
2014. évi munkatervét, melyet a bizottságok jóváhagytak, valamennyi munkaterv a 
képviselő-testület munkatervére épül. 
 
 
21./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 19./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
17/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Abod Község 

Önkormányzat Képviselő-testületével és Szakácsi Község 
Önkormányzat Képviselő-testületével az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló 
Megállapodás módosítását a határozat mellékleteként jóváhagyja. 

2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és az 
egységes szerkezetbe foglalt „Megállapodás” aláírására.  

 
Határidő: 2014. február 28. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 
 

Melléklet a 17/2014.(II.12.) határozathoz 
 

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL ÉS  
 FENNTARTÁSÁRÓL SZÓLÓ  

 
MEGÁLLAPODÁS  MÓDOSÍTÁSA 

 
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  

harmadrészről Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete (3786 Szakácsi, 
Petőfi Sándor út 2. képviseli: Feketéné Bisztrán Ilona Mária) (a továbbiakban együtt: 
Szerződő felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

Szerződő felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 85. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
közös önkormányzati hivatalt hoztak létre 2013. április 1. napjától Edelény Város 
Önkormányzata, Abod Község Önkormányzata és Szakácsi Község Önkormányzata 
részvételével. 
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Szerződés felek a megállapodás II. pontját az alábbi 16. ponttal egészítik ki: 

„16. A Szerződő felek és költségvetési szervei belső pénzügyi ellenőrzése a 
folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) és belső 
ellenőrzés útján biztosított. A belső ellenőrzés feladatait valamennyi szerződő 
félre, és költségvetési szerveire kiterjedően az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzője szervezi meg külső, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott 
belső ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a hatályos 
jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a munkavégzéshez 
szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a szerződő felek és azok 
költségvetési szerveinek ellenőrzése tekintetében a szerződő felek 
költségvetését terheli, melyet a Hivatal részérére megtérítenek. A belső ellenőr 
feladatát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel összhangban külön 
megbízási szerződés részletezi.” 

 
Jelen megállapodást a felek – átolvasás és értelmezést követően -, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

A Megállapodás módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek. 

Kelt: Edelény, 2014. február 12. 

 

………………………………………          ………………………………………. 
   Molnár Oszkár polgármester             Restyánszkim Gábor polgármester 
Edelény Város Önkormányzata                    Abod Község Önkormányzata 
 
 
     ………………………………….……………. 

           Feketéné Bisztrán Ilona polgármester 
    Szakácsi Község Önkormányzata 
 
Záradék  

A módosított megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
17/2014.(II.12.) határozatával, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2014.(…..) határozatával, Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
…../2014.(….) határozatával jóváhagyta. 

A módosított megállapodást a Képviselő-testületi döntések értelmében ellenjegyzem: 
 
Edelény, 2014. június …… 

P.H. 

……………………………………  
Vártás József  

jegyző  
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22./ Napirendi pont tárgya:  
 
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 22./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
18/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásának 
állásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést 
és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést 
megtárgyalta és azt   e l f o g a d j a.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
22./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az Edelény III. számú háziorvosi körzet praxisjogának csere útján történő 
elidegenítéséről 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 24./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
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Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 
– 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az 
alábbi határozatot:  
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
19/2014.(II.12.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Az Edelény III. számú háziorvosi körzet praxisjogának csere 

útján történő elidegenítéséről 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Edelény III. számú háziorvosi körzet praxisjogának csere útján történő 
elidegenítéséhez tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény III. 
számú háziorvosi körzet praxisjogának csere útján történő 
elidegenítése ügyében Dr. Iski Laura doktornő és Dr. Győrbiró 
Anna Mária doktornő együttesen előterjesztett kérelmét 
megismerte. 

2. Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy 2014. március 
31. napjával közös megegyezéssel felbontja az Edelény III. 
számú háziorvosi körzetre (1193. praxis) vonatkozó feladat-
ellátási (működtetési) szerződést a VINIS-MED Egészségügyi és 
Szolgáltató Betéti Társasággal, mint jelenlegi egészségügyi 
szolgáltatóval (képviseli: Dr. Iski Laura). 

3. A 2. pont szerinti felbontás életbe lépésének feltétele, az 
egészségügyi szolgáltatás folyamatos ellátása feltételeinek 
biztosítása, a praxisjogot megszerző egészségügyi szolgáltató 
által. 

4. Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a 2. pont szerinti 
praxisjog cseréje esetén feladat-ellátási szerződést köt 2014. 
április 1-ével a DR. GYŐRBIRÓ ÉS ALBERT Egészségügyi és 
Szolgáltató Bt.-al (képviseli: Dr. Győrbíró Anna Mária) az Edelény 
III. számú háziorvosi körzetre (1193. praxis) vonatkozóan. 

5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti 
szerződés, és a 4. pont szerinti szerződéskötés előfeltételét 
képező feladat-ellátási előszerződés megkötésére. 
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6. A 4. pontra vonatkozó végleges feladat-ellátási szerződést 
jóváhagyás céljából a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

 
 
 
Polgármester bejelenti, hogy vagyoni ügyet érintő napirend tárgyalására kerül sor, 
ezért az SZMSZ 12. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület zárt ülést tart. 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül. 

 
 

K.m.f. 
 
   Molnár Oszkár                     Vártás József 
     polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 


