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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 23-án 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  
        Demeter Zoltán országgyűlési képviselő 
46./ előterjesztésnél:  
Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 
feladatellátásról 

Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. 
képviseletében 

     
47./ előterjesztésnél:  
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről 
b) Beszámoló a Gyermekvédelmi Szolgálat működéséről. 
 

      Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató Központ 
               vezetője 

 
Molnár Oszkár polgármester köszönti a nyílt testületi ülésen résztvevőket, majd 
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 11 fős testület teljes 
létszámmal jelen van. 
 
Napirend előtt Polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen jelenlévő Demeter 
Zoltán országgyűlési képviselő urat, aki az április 6-ai választáson a választók 
jóvoltából a legtöbb szavazattal megszerezte az egyéni mandátumot, ebben az új, 
kissé nagyobb választókerületben, amihez gratulál képviselő úrnak, jó munkát és jó 
egészséget kíván a következő ciklusban. Természetes képviselő úr is majd szót fog 
kapni, de előtte néhány gondolatot szeretne elmondani. Előre szeretné jelezni, hogy 
ebben lesznek személyes dolgok is. Úgy gondolja, most van alkalom arra, hogy 
néhány dolgot, amit az elmúlt időben innen-onnan több embertől hallott, és 
különböző szóbeszédek terjengenek a választás apropóján, ezért egyszer, s 
mindenkorra itt a nyilvánosság előtt tisztába kívánja tenni. Először is szeretné 
megköszönni a választókerület polgárainak, ezen belül kiemelten Edelény 
lakosságának azt a támogatást, amelyet 16 esztendőn keresztül, 4 parlamenti 
cikluson keresztül kapott a szavazóktól. Négy parlamenti ciklusban adtak lehetőséget 
számára arra, hogy képviselje a várost és a térséget a Parlamentben. Ez rendkívül 
megtisztelő, rendkívül felelősségteljes és bizony nem könnyű feladat volt, amivel 
megbízták. 
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Úgy gondolja, nem kell bizonygatnia, hogy ő a képviselői feladatát mindig 
szolgálatnak tekintette és nem hatalomnak. Gyakorlatilag az előző ciklus még most is 
tart, ezt nagyon sokan nem tudják. Az előző parlament mandátuma az új parlament 
megalakulásának napjáig tart, azaz május 6-ig. Tehát, ha ne adj’Isten valami olyan 
dolog történne, - egy extrém esetet mondva, - hogy ha megtámadnák az országot, 
vagy természeti katasztrófa következne be, akkor az országgyűlés elnöke most még 
a 2010-ben megválasztott parlamentet hívná össze, hiszen az új parlament 
képviselői még nem tették le az esküt. Ezt május 6-án fogják megtenni. Tehát a 
törvényi változások miatt, amellyel maximálisan egyetértett, és ő már nagyon hosszú 
évek óta mondja, hogy nem teljesen egészséges, hogy valaki polgármester is és 
országgyűlési képviselő is legyen. Ezzel maximálisan egyetértett. A Parlament 
megalkotta az új választójogi törvényt, amelyben most már összeférhetetlenné tette 
az országgyűlési képviselői és a polgármesteri pozíciót. Ebből következik, hogy a 
parlamentben polgármesterként is tevékenykedő képviselőknek választaniuk kellett, 
hogy melyik megmérettetésen próbálkoznak újra. Hosszú morfondírozás után, és 
természetesen a feleségével nagyon sok esetét töltöttek azzal, hogy mi legyen, 
melyiket válassza. Ezután döntött úgy, és nemcsak ezeknek a beszélgetéseknek a 
nyomán, hanem mint azt már a sajtóban is nyilatkozta, nagyon sok edelényi is 
megkereste, hogy inkább maradjon itthon és majd ősszel próbálja meg újra a 
polgármester választáson az új megbízatást megszerezni. Sok-sok összetevője volt 
annak a döntésének, hogy végül úgy döntött, nem indul az országgyűlési 
választáson. Lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, amit mondani fog, de, ha 
tetszik, ha nem – és sok ember elmondta, - azzal, hogy az elmúlt 24 évben ilyen 
mélyen belefolyt a közéletbe és szerepet vállalt, teljesen mindegy, ha indul, akkor is, 
ha nem indul, akkor is befolyásolni fogja a mostani országgyűlési 
képviselőválasztást. Pofon egyszerű, ő is úgy gondolja, hogy van benne valami, ha 
indul, akkor az egyik oldalnak segít, ha nem indul, akkor másik oldalnak segít. Úgy 
gondolja, hogy azt mindenki elfogadja és elismeri, hogy nem 200 szavazatot kapott 
volna, ha elindul ezen az országgyűlési képviselőválasztáson. Ehhez kapcsolódva 
elmondja, hogy sok szóbeszéd terjengett. Szeretné egyszer, s mindenkorra 
leszögezni, senkivel nem kötött semmiféle alkut. Ez nem alku kérdése volt, ez a saját 
döntése volt, ugyan úgy, mint ahogyan 2010-ben sem kereste meg a Jobbikot, hogy 
ne indítsák a jelöltjüket. A Jobbik kereste meg őt, hogy mit szólna hozzá, ha 
visszaléptetnék az akkori képviselőjelöltjüket. Velük sem kötött semmiféle alkut, és 
most sem kötött sem a FIDESZ-szel, sem Demeter Zoltán képviselő úrral alkut. Az 
utolsó parlamenti ülés napján ment oda hozzá, és ott közölte vele, hogy megszületett 
a végleges döntése, és úgy döntött, hogy nem indul a választáson. Ezt képviselő úr 
igazolhatja, de nincs is rá szükség, hogy bárkinek bizonygassák, igazolják, hogy így 
történt. Nagyon fontosnak tartotta, hogy ezt itt, a város nyilvánossága előtt, a 
televízió nyilvánossága előtt elmondja és tisztázza, mert a 2010-es választás után az 
történt, hogy nagy sokan megpróbálták nagyon hosszú időn keresztül úgymond 
„bemosni”, hogy ő Jobbikos. Nem Jobbikos és nem is volt. Volt FIDESZ-es, de már 
nem FIDESZ-es, ő már független, és az is marad. Ezt szeretné határozottan 
leszögezni. Természetesen van értékrendje, amely értékrend egyértelműen, ha már 
a politikai palettát, valamikor a történelem folyamán jobboldalra, baloldalra és 
liberálisra osztották, akkor az ő értékrendje teljesen egyértelmű, hogy a jobboldali 
értékrend volt, és az is lesz mindig, amíg lélegezni fog. Ezen belül nem feltétlenül 
biztos, hogy az elmúlt 4 esztendő jobboldali kormánya által képviselt értékrendet 
teljes mértékben el tudja fogadni, az eltelt 4 esztendő alatt sem tudta elfogadni. Van, 
amit igen, van, amit nem, de azt gondolja, hogy ezzel nincs egyedül.  
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Ha egy mondatban kellene összegeznie, akkor egy keresztény nemzeti érzelem, ami 
mindig is motiválta és nem zárójelben, de itt helyben a város iránt érzett szeretete és 
elkötelezettsége, amely az eddigi politikai pályafutását mindig is befolyásolta és 
motiválta. Ezek a döntő és meghatározó tényezők. Nyilván ezeket az értékrendeket 
lehet különböző módokon képviselni. Őszintén reméli, hogy a május 6-án 
kihirdetendő és megalakuló új magyar kormány, miniszterelnök úr vezetésével most 
már egy picit másként fogja a törvényeket alkotni, picit másként fogja irányítani az 
országot, mint tette azt az elmúlt négy esztendőben, mert erre elég sokszor el 
lehetett mondani, hogy ebben aztán semmi demokratikus nincs, egyszerűen hatalmi 
szóval, mondhatni diktatórikus eszközökkel történtek a törvényalkotási folyamatok a 
magyar országgyűlésben. Ezt saját maga tapasztalta, mert mint független teljesen 
más optikán keresztül figyelhette a magyar országgyűlés munkáját, mint egy frakció 
tagjaként. Nem titok, nem árul el semmiféle zsákbamacskát, aki egy frakciónak a 
tagja, teljesen mindegy, hogy milyen frakciónak hívják, LMP-nek vagy FIDESZ-nek, 
ott nincs mese, a frakciótagnak azt a gombot kell megnyomnia, amit a frakció 
vezetése mond, és teljesen mindegy, hogy az a törvény, amit megalkotnak, éppen 
azzal a gombnyomással jó vagy rossz az embereknek. A függetlennek nem. Ha 
független, azt a gombot nyomja meg, amit úgy gondol, hogy az ő választói 
érdekében képviseli, és ő a négy esztendő alatt, amit maguk mögött hagytak, mindig 
ilyenképpen szavazott. Igaz, hogy ez csak egy szavazat volt a 386-ból, de akkor is 
alapvetően a választók érdeke és a saját lelkiismeretének megnyugtatása végett 
tette úgy a dolgát, ahogy tette.  
Elnézést kér, hogy néhány percet a testületi ülésből erre használt, de azt gondolja, 
hogy egy 16 éves parlamenti munka lezárásaként talán ennyit megengednek és 
elnéznek neki. A régi edelényi választókerület, mivel nem annyira ismerős képviselő 
úrnak, szeretné elmondani, hogy nagyon sok problémájuk van. Ezekből sokat 
megoldottak, de még nagyon sok van, olyan is, ami nem csak ennek a 
választókerületnek a problémái, hanem Északkelet Magyarország problémái. Már 
nagyon régen, valakik jóvoltából, ország-világ előtt sikerült elmondania négy és fél 
évvel ezelőtt, - amelyről a politikai elemzők nem nagyon beszélnek, - hogy ahol a 
cigány kisebbség aránya rendkívül komoly arányokat ölt, ahol a cigány kisebbség 
miatt az emberek rendkívül elégedetlenek a mindennapi életükkel, mert már nem 
tudnak az öreg falusi nénik két szál veteményt sem elültetni a kertjükbe, mert teljesen 
felesleges, mert úgy is ellopják. Tehát, ha megnézik a településenkénti választási 
eredményeket, ahol az ilyen jellegű problémák nap, mint nap, reggeltől estig, január 
1-től december 31-ig jelen vannak, ott hihetetlen erős lett a Jobbik. Ezzel kellene 
foglalkozni a következő Parlamentnek és a kormánynak, és azt gondolja, hogy most 
már komolyan kellene venni ezt a problémát, amivel itt Északkelet Magyarországon 
szembe kell nézni. Félreértés ne essék, nem általánosít, nem minden cigányemberről 
beszél, hanem azokról, akik úgy viselkednek, amit egyszerűen nem tűr el a többségi 
társadalom, amely nem való, nem illik a többségi társadalom életébe. Ezzel 
foglalkozni kell, ha tetszik, ha nem. Ha nem foglalkoznak vele, nincs itt már egy 
évtizedük ebben a térségben, és nagyon komoly problémákkal kell majd 
szembenézni. Nem fognak tudni nyugdíjat adni abból, hogy valakik közmunkásként 
dolgozgatnak a nyolc órából egy-két órát, mert abból nem lesz nyugdíja azoknak, 
akik normális életet szeretnének élni. Márpedig a tendencia teljesen egyértelműen 
ez, és csak egyik zsebéből a másikba teszi a pénzt a magyar állam.  
 



 6 

Tovább lehetne sorolni az ilyen jellegű problémákat, de ezzel hosszabban nem akar 
foglalkozni. Képviselő úr is egy hasonló választókerületből jött, a sajószentpéteriből, 
ahol jelen vannak az ilyen jellegű problémák. Az az egyik kérése, hogy ezt azért majd 
próbálja meg képviselni és tolmácsolni a magyar Parlamentben. Vannak egyéb 
problémák is a választókerületben, többek között, hogy nagyon tragikus sok 
kistelepülésen az utak állapota, nagyon sok települést csak terepjáróval lehet meg-
közelíteni, és bizony fájó, amikor azt látják Észak-kelet Magyarországon, ebben a 
választókerületben, vagy amikor olvassák az újságban, hogy egy Dél-Borsodi 
választókerületben éppen most a választás előtt 12 milliárd forintot költöttek 
útfelújításokra. Ez a másik olyan probléma, amit szerinte nem volna szabad 
ilyenképp folytatni, hogy valahová mindent, valahová semmit. Ez mélyebb és 
komolyabb dolog attól, hogy ki lehetne boncolgatni. Azt gondolja, hogy Demeter 
Zoltán képviselő úr és ő is jól tudja, hogy milyen okai vannak ennek. Tudja azt is, 
hogy nehéz ezt befolyásolni, de az a másik kérése, - és nyilván nem csak az 
úthálózatra gondol, hanem sok-sok egyéb infrastrukturális, illetve egyéb dologra, amit 
kér szintén képviselni nem csak a Parlamentben, hanem a kétharmados többséget 
nyert FIDESZ frakcióban. Elcsépelt szlogennek tűnik a munkahelyteremtés, mellyel 
kapcsolatban nagyon sokszor elmondta, hogy munkahelyet sem országgyűlési 
képviselő, sem polgármester nem tud teremteni. Ha komoly munkahelyteremtésről 
beszélnek, akkor nyilván több száz fős nagyságrendű üzemeket értenek, és az ilyen 
15-20 fős „üzemecskében” kapcsolatokon keresztül talán nagy nehézségek árán 
olykor-olykor lehet elérni eredményeket egy adott településnek, de ténylegesen 
komoly munkahelyteremtést csak a kormány segítségével lehet elérni bárhol az 
országban. Érzékelte már az előző ciklusban is a kormány, létrehozta a kiemelt 
gazdasági térségeket, amelyben Edelény és térsége is szerepel. Úgy gondolja, hogy 
ez még kevés, az irány az jó, de kevés ahhoz, hogy ténylegesen segíteni tudjon a 
munkanélküliség problémáján.  
Azt kéri képviselő úrtól, hogy az edelényi térséget, ugyan úgy, ahogy eddig a 
sajószentpéteri térséget is, képviselje úgy, mintha sajátja lenne. Azt gondolja, hogy 
főleg az edelényi térségben a választók igencsak a FIDESZ-re, a FIDESZ jelöltjére 
húzták a voksok elsöprő többségét, és ez nagyban segített képviselő úrnak abban, 
hogy mandátumot tudott szerezni. 
Ezek után a szót átadja Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úrnak. 
 
Demeter Zoltán  országgyűlési képviselő nagy szeretettel és tisztelettel köszönti 
polgármester urat, jegyző urat, a képviselő-testület tagjait, és szeretettel köszönt 
mindenkit, aki jelen van a mai testületi ülésen. Az első gondolat, amit megfogalmaz, 
mindenképpen Edelény város lakóinak szól. A televízió képernyőjén keresztül 
szeretne köszönetet mondani Edelény város lakosságának. Megnézte ő is a 
választási eredményeket és tényleg jól eső érzéssel mondhatja azt, hogy Edelény 
lakói nagyon jelentős számban támogatták, bizalmat szavaztak neki, ezért úgy 
gondolja, hogy a köszönet és a hála szavait kell megfogalmazni minden egyes 
városlakónak. Megköszöni polgármester úrnak, hogy négy cikluson keresztül volt 
ennek a választókerületnek az országgyűlési képviselője, megköszöni azt a munkát, 
amit a 16 év alatt a térségért végzett. Ezért személyesen is köszönetet mond, mert 
1998-ban, amikor polgármester lett Bánhorváti településen, akkor mindenhol 
szocialista képviselő volt és 1999 elején kereste meg polgármester, képviselő urat, 
hogy segítséget kérjen. Onnantól kezdve alakult ki közöttük egy kapcsolat, és 
segítséget kapott szinte minden tekintetben tőle, és ezt is szeretné nyilvánosan 
megköszönni.  
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Politikai elemzésekbe nem szeretne belemenni, egy dolgot azonban szeretne 
határozottan kijelenteni, mivel itt él a környéken és falusi gondolkodásmóddal, 
keresztény értékrendű alapokon való gondolkodásmóddal rendelkezett, mindig is 
közel álltak hozzá ezek a települések, amelyek itt vannak Edelény és Aggtelek 
környékén. Természetesen egy dolgot nagyon határozottan mer ígérni, és röviden 
úgy fogalmazhatná meg, hogy szeretne jó gazdája lenni ennek a választókerületnek 
és természetesen közte Edelény városának és az itt lévő több mint 20 településnek 
is. Azt gondolja, hogy fejlődés szempontjából meghatározó egy városnak a mibenléte 
vagy a hogyanléte. Szeretne mindent megtenni azért, és a segítségét is felajánlani a 
képviselő-testületnek, hogy itt az elkövetkezendő négy esztendőben, mint 
kormánypárti képviselő azokat az elképzeléseket, amelyeket megfogalmaznak és 
elgondolnak a városuk jövőjével kapcsolatban, hogy azokat tudja segíteni. Úgy 
gondolja, hogy a képviselőnek nem az a feladata, hogy elmegy egy településre, eljön 
Edelénybe és megmondja, hogy ebben és ebben segít, hanem úgy gondolja, hogy a 
képviselő képviseli azt az értékrendet, amit itt a város képviselő-testülete együtt 
közösen megfogalmaz. Ebben szeretne partner és segítő lenni, hogy azokat az 
elképzeléseket, terveket, amik most megfogalmazódnak az előttük lévő 3-4 
esztendőben, azokat mindenképpen segítse és támogassa. A térség valóban nehéz 
helyzetben van, és azzal teljes mértékben egyetért, hogy a legfontosabb dolog a 
munkahelyteremtés. A közmunka az nem lehet egy embernek az életcélja, a 
közmunka egy átmeneti állapot kell, hogy legyen és el kell érni azt, hogy itt a 
térségben minél több munkahely teremtődjön. Ez valóban úgy érhető el, és ő azon 
lesz, - főleg Edelény térsége, Abaúj térsége, hogy ha külön kiemelten foglalkozik 
ezzel a térséggel a kormányzat és ezekkel a településekkel is külön foglalkozik, és 
külön hangsúllyal, nagyobb támogatással kell eziránt a térség iránt, és lakosaiért 
tenni. Ezt szeretné képviselni és ebben legyen partner. Az utak állapota tényleg 
tragikus, végigjárta becsülettel mind a 82 települést a választási kampányban, és 
maga is tapasztalta, hogy mennyi időt vesz igénybe, ráadásul másodikkal, hússzal, 
harminccal kellett zötyögni, mert tényleg tragikus az utaknak az állapota. Ezen is 
rajta kell lenni, hogy ez minél előbb megvalósuljon, és ezek az utak a települések 
között járhatóbbá váljanak. 
Még egyszer megköszöni, hogy itt lehetett a testületi ülésen, és reméli, hogy a 
későbbiekben is fog kapni lehetőséget, és ugyan úgy a másik két város esetében 
elmondhatja ezt, ott is szeretni részt venni majd a testületi ülésen, és azokon a 
településeken is, ahová majd meghívják. Azt kívánja mindenkinek, hogy az a munka, 
amit közösen végeznek, ez legyen sikeres, legyen jó szívből eredő, mert azt 
gondolja, hogy ha egymásra támaszkodnak, akkor tudnak eredményeket elérni. 
Sokszor hangoztatta a választási kampány idején azt, hogy ő csak egy jelölt, egyedül 
választást nem tud nyerni, azokkal emberekkel tudott, akik ott voltak mögötte, itt 
Edelényben is. A 82 településen közel 500 ember dolgozott azon, hogy megnyerjék 
ezt a választást. Abban hisz, hogy ha egymásra odafigyelnek, vagy ha egymás 
terheit közösen hordozzák, vagy megosztják, akkor lehet előmenetel egy-egy 
település, egy-egy város életében és természetesen országunk életében is. 
 
Polgármester  megköszöni Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úr hozzászólását 
és azt ígéri, hogy a képviselő-testület ülésére szóló meghívót minden alkalommal 
meg fogják küldeni képviselő úrnak. 
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Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint: 
 

1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 
feladatellátásról 

      Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. ügyvezetője 
 

2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről 
a) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
b) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 

          Előadó: jegyző, intézményvezető 
 

3. Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
           Előadó: polgármester 
 

4. A 2013. évi pénzmaradvány felhasználásáról 
           Előadó: polgármester 
 

5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési 
jelentésének elfogadásáról 

           Előadó: polgármester 
 

6. A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság, az avar, valamint a kerti hulladékok 
nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

           Előadó: polgármester 
 

7. A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

           Előadó: polgármester 
 

8. Az Edelény, Borsodi út 4. 3/6. szám alatti bérlemény közérdekű jellegének 
megszüntetéséről 

           Előadó: polgármester 
 

9. Az építészeti értékek és örökség védelméről szóló 35/2003.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

           Előadó: polgármester 
 

10. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak 
megválasztásáról, és alapító okiratának módosításáról 

           Előadó: polgármester 
 

11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. követeléskezelési szabályzatának 
jóváhagyásáról 

           Előadó: polgármester 
 

12. II. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés és feladat-
ellátási 

           Előadó: polgármester 
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Munkatervtől való eltérésről tájékoztatja a képviselő-testület. Nem szerepel a 
napirendek között a „Javaslat a 2014. évi nyersanyagköltség megállapítására, 
intézményi térítési díjak megállapításáról” című előterjesztés. Ennek az az oka, hogy 
Hadobás Pál igazgató úr kérte, hogy a képviselő-testület ezt a napirendet ne 
tárgyalja, mert 2014. szeptember 1-jétől jelentős változások váratóak a 
nyersanyagnorma megállapítására vonatkozó szabályok terén. Célszerűbb ezért egy 
későbbi ülésen tárgyalni a napirendet. Addig a nyersanyagnormák és intézményi 
térítési díjak változatlanul maradnak. 
Ezek után javasolja a nyílt ülés napirendjei közé felvenni a „Hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátására vonatkozó törvényességi felhívásról”szóló 58./ sorszámú 
előterjesztést, továbbá „Molnár Oszkár polgármester költségátalányának 
megállapításáról” szóló 59./ sorszámú előterjesztést, valamint az „ÉMOP-3.1.2/E-11-
2011-0069 kódszámú Edelény Város Árvíz rekonstrukciója című pályázat önerő 
összegének meghatározásáról” szóló 60./ sorszámú előterjesztést. A „Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. követeléskezelési szabályzatának jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést javasolja napirendről levenni, mivel az eredeti előterjesztésben elég 
sok jogszabályi pontatlanság van és a tegnapi napon megtartott bizottsági ülésen 
aljegyző úr kérte a Kft. ügyvezetőjét, hogy javítsa ki a hibákat. Ez meg is történt, de 8 
óra 59 perckor érkezett meg az anyag, ezért kéri, vegyék le napirendről és a 
következő ülésen tárgyalják majd meg.  
 
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 módosító javaslatok elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való 
részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a módosításokkal együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak 
elfogadását.  
 
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait a módosítással együtt – 11 képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 

feladatellátásról 
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. ügyvezetője 

 
2. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat 

működéséről 
a. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
b. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 

      Előadó: jegyző, intézményvezető 
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3. Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
      Előadó: polgármester 
 
4. A 2013. évi pénzmaradvány felhasználásáról 
     Előadó: polgármester 

 
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének 

elfogadásáról 
     Előadó: polgármester 

 
6. A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság, az avar, valamint a kerti hulladékok 

nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

      Előadó: polgármester 
 

7. A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

      Előadó: polgármester 
 
8. Az Edelény, Borsodi út 4. 3/6. szám alatti bérlemény közérdekű jellegének 

megszüntetése 
      Előadó: polgármester 
 
9. Az építészeti értékek és örökség védelméről szóló 35/2003.(XII.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
10. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak 

megválasztásáról, és alapító okiratának módosításáról 
      Előadó: polgármester 
 
11. II. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés és feladat-

ellátási szerződés jóváhagyásáról 
      Előadó: polgármester 
 
12.Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó törvényességi 

felhívásról 
      Előadó: polgármester 
 
13. Molnár Oszkár polgármester költségátalányának megállapításáról 
      Előadó: alpolgármester 
 
14. Az „ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 kódszámú Edelény Város Árvíz rekonstrukciója 

című pályázat önerő összegének meghatározásáról 
      Előadó: polgármester 
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1./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 
feladatellátásról 
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. ügyvezetője 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 46./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester megkérdezi Vizi Tibornét, a Kerékgyártó és Társa Kft. ügyvezetőjét, 
hogy kíván-e a beszámolóhoz szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Vizi Tiborné  Kerékgyártó és Társa Kft. ügyvezetője a beszámolóhoz nem kívánt 
szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – 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 a 
következő határozatot: 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
44/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a városban végzett 

temetkezési szolgáltatással kapcsolatos 
feladatellátásról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a városban végzett temetkezési 
szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról szóló 
beszámolót és az alábbi döntést hozza:  
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
a Kerékgyártó és Társa Kft.  Edelény városban végzett 
temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladat-
ellátásról szóló beszámolóját a határozat mellékleteként 
elfogadja . 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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2./ Napirendi pont tárgya:  
 
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről 
a.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
b.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 
Előadó: jegyző, intézményvezető 

 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 47./ és 47/1. sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja mindkét előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – szavazásra bocsátja a 47./ 
sorszámú 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 a 
következő határozatot: 
 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

45/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 
megtárgyalta a jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi 
feladatok  ellátásáról  szóló  beszámolót és az alábbi 
döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) a jegyzői hatáskörbe 
tartozó gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámolót a határozat mellékleteként elfogadja.  

 
2. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális 
és Gyámhivatalának. 

 
 
Határidő: azonnal, illetve 2014. április 30. 
Felelős: jegyző 
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Melléklet a 45/2014.(IX.23.) határozathoz 
 

 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ GYERMEKVÉDELMI FELADATOK 
ELLÁTÁSÁRÓL 
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2013. január 1. napjától a Járási Hivatalok megalakulásával a jegyző hatáskörébe 
tartozó gyámhatósági feladatok részben átkerültek a járási hivatalokhoz.  
Az országgyűlés 2013. március 18-án elfogadta a szociális és gyermekvédelmi tárgyú 
törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvényt, mely 2013. április 1. 
napon lépett hatályba és több ponton változást hoz a beszámoló elkészítése során, a 
támogatásokban, azok igénylésében. 
 
Mivel a beszámoló a 2013. évre vonatkozik, ezért alapja a 2013. évben hatályos 
jogszabály alapján kerül bemutatásra, bizonyos esetekben említve a 2014. évtől 
bekövetkezett változásokat. 
 
A gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. 
(IX.10.) Kormányrendelet szerint a helyi önkormányzat a gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról átfogó értékelést készít az alábbi tartalmi elemekkel: 
 

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 
adataira 

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, 
kérelmezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások száma, főbb 
okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága, 

- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni 
juttatásokra vonatkozó adatok, 

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre 
vonatkozó statisztikai adatok 
 

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
bemutatása 

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének 
tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek 
veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lévő várandós anyák 
gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, 
jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai) 

- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának 
biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő 
tapasztalatok. 

  
4.  A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai  ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők  ellenőrzősének alkalmával 
tett megállapítások bemutatása. 

5.  Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján 
(milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb 
kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések). 

6.  A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a 
településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú 
bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a 
bűnelkövetés okainak bemutatása. 
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7.   A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 
keretében milyen feladatok, szolgáltatások vesznek részt civil szervezetek 
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.) 

 
 
A gyermekvédelmi rendszert az alábbiak szerint tekinthetjük át: 
 

1. Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
 
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,(hatályon kívül helyezve 2014.01.01.) 
c. a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
d. az otthonteremtési támogatás, 
e. a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, (hatályon kívül helyezve 2013.04.01.) 
f. óvodáztatási támogatás. 

 
2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermek jóléti alapellátások : 
 
a. a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b. a gyermekek napközbeni ellátása, 
c. a gyermekek átmeneti gondozása. 
 
3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermek védelmi 

szakellátások : 
 

a. az otthont nyújtó ellátás, 
b. az utógondozói ellátás, 
c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 
 
4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó ha tósági intézkedések : 

 
a. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 
b. a védelembe vétel, 
c. a családbafogadás, 
d. az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
e. az átmeneti nevelésbe vétel, 
f. a tartós nevelésbe vétel, 
g. a nevelési felügyelet elrendelése, 
h. az utógondozás elrendelése, 
i.  az utógondozói ellátás elrendelése. 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:  

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja 
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: 

 
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére, 
b) természetbeni támogatásra,(éves szinten, két ízben 5.800,- Ft/gyermek) 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére  
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő 
vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes 
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy a kormányablaknál 
terjesztheti elő. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a 
gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 
meg 

 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,(2013. évben 

39.900-Ft 
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerint 

tanulmányokat folytat és 23. életévét  még nem töltötte be, vagy felsőfokú 
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be. 

 
 b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2013. évben 37.050-Ft) az a) 

pont alá nem tartozó esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az 
egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, külön –külön számítva az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2013. évben 570.000-Ft), együtt 
számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (2013. évben 
1.995.000-Ft) 
 

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-
jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén 
fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra 
kész étel, ruházat,valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány 
formájában.(2013. évben 5.800- Ft/gyermek) 
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos  intézkedések  
2013. évre vonatkozóan 

Feladat megnevezése  Gyermekek száma  
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 
száma tárgyév december 31-én  

888 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem 
elutasítása 

61 

Megszüntetés 21 
 
A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 2013. április 1. naptól a jogszabály változás 
következményeként „pénzbeli ellátás ” elnevezéssel – a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény egyik, speciális támogatási formája lett. 
 
Pénzbeli ellátás:  
 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult után a gyermek 
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

a) a gyermek tartására köteles, és 
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b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságokban, balett 
művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan 
ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről 
szóló jogszabály hatálya alá tartozik  

     
A pénzbeli ellátásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerinti illetékes települési 
önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg. 
 
A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 22 százaléka (2013. évben 6.270,-Ft).  
A települési önkormányzat jegyzője annak a családbafogadó gyámként kirendelt 
hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága 
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus     

hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett -, 
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november 

hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot 
folyósít. 

 
Pénzbeli ellátással kapcsolatos intézkedések  

2013. évre vonatkozóan 
Feladat megnevezése  Számbeli adatok  

Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok 
száma 

 
5 

Pénzbeli ellátásban részesülő 
gyermekek száma 

 
6 

Megszüntetés 
 

- 

 
Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet:  
2013. augusztus 31. napjáig a szülő gyermeke halmozottan hátrányos helyzetének 
megállapítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tekintetében hozott jogerős 
határozat bemutatásával a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerinti települési önkormányzat jegyzőjétől írásban tett nyilatkozatával kérhette.  
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló volt: az, aki családi körülményei, szociális 
helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző 
megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a 
tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője „ a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes 
nyilatkozata szerint” óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló 
esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos 
helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek.  
A szülők önkéntes nyilatkozata alapján Edelény város közigazgatási területén 395 
gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. 
 
2013. szeptember 1-jei hatállyal a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek fennállásának megállapítása, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe 
tartozó hatósági intézkedések egyike, a gyermek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló1997.évi  XXXI. törvényben került szabályozásra.  
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A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, ha lmozottan hátrányos 
helyzet szempontjából meghatározó tényez ők a következ ők: 
- a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége 
alacsony;     legfeljebb alapfokú végzettség; 
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága; 
- az elégtelen lakáskörülmények; 
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt 
számára nyújtott utógondozói ellátás. 
 
Hátrányos helyzet ű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény re 
jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülménye k közül egy fennáll:  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket 
együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a gyám 
legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai végzettség igazolása 
a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik) 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket 
nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti aktív korúak 
ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) 
jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ- (az 
alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi) 
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során 
felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek- (elégtelen 
lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesztési stratégia, illetve 
ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható. ) 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül (alacsony 
iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, 
lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
elbírálásával egyidejűleg kérelemre-külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.  
 
2013. szeptember 1.napjától hatályban lévő jogszabályok alapján Edelény város 
területén 122 gyermek esetében került megállapításra a halmozottan hátrányos 
helyzet, illetve 1 gyermek hátrányos helyzetű. 
 
Összesítve a számadatokat 2013. évben 517 gyermek halmozottan hátrányos 
helyzetű. 
Óvodáztatási támogatás:  

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítására vonatkozó 
szabályok 2013. szeptember 1-jei hatálybalépése miatt módosultak az óvodáztatási 
támogatásra vonatkozó szabályok is: 

- Óvodáztatási támogatásra a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 
törvényes képviselői jogosultak. 

- Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránt 2013.szeptember 1-je után 
benyújtott kérelem esetén a jogosultság akkor állapítható meg, ha a gyermek 
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halmozottan hátrányos helyzetének fennállását a jegyző megállapította, és a 
gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig ( tárgyév 
augusztus 31-ig), amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai 
nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző 
időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába. 

- Az óvodáztatási támogatásra a gyermek részére a gyámhivatal által kirendelt 
gyám is jogosult. 

 
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásban részesülő gyermek 
szülője részére,  
a)  a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai 

beíratása 
aa) a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való 

részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június 
hónapjában, 

ab) az naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a 
beíratás évének december hónapjában, 

ac) a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való 
részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december 
hónapjában, 

ad) a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem 
telt el két hónap, a következő év június hónapjában  

b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai 
nevelési jogviszony fennállásáig 
ba) a tárgyév június hónapjában, 
bb) a tárgyév december hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. 

 
A pénzbeli támogatás összege a 2013. évben gyermekenként első alkalommal 
húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.  
 

Óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézkedések 
2013. évre vonatkozóan  

 
Feladat megnevezése  Számbeli adatok  

Óvodáztatási támogatás megállapítása 32 
Óvodáztatási támogatásban részesülő családok 

száma  
46 

Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermekek 
száma 

58 

Elutasítások száma 6 
Megszüntetések száma 18 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  

2014. január 1. napjától jogszabály változás következményeként az 
önkormányzatoktól három korábban külön jogcímen igényelhető segély fajtát 
összevonásra került. Ennek megfelelően a Képviselő-testület új rendelet alkotott 
22/2013.(XII.12.) szám alatt. A korábban külön igényelhető rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást, a temetési segélyt és az átmeneti segélyt közös név alatt, önkormányzati 
segélyként lehet kérni 2014. évben. 
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2013. évben a települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a 
rendeletében meghatározott mértékű rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
részesíthette, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal 
küzdött, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. 
 
A támogatás megállapítását nevelési, oktatási intézmény, gyámhatóság, 
családvédelemmel foglalkozó intézmény, valamint természetes személy, vagy a 
gyermek védelmének érdekeit ellátó társadalmi szerv is kezdeményezhette, továbbá a 
támogatás hivatalból is megállapítható. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásról szóló 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelete alapján elsősorban azt a 
gyermeket, illetve fiatal felnőttet lehet alkalmanként támogatásban részesíteni, akinek 
az ellátásáról más módon nem lehet gondoskodni és az alkalmanként jelentkező 
többletkiadások miatt anyagi segítségre szorult, ha a kérelmező és a vele közös 
háztartásban élő hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelme nem haladta meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át. 
 
Továbbá a  támogatás  a gyermeknek, fiatal felnőttnek akkor állapítható meg, ha a 
támogatás 
- tanulmányi, tankönyv költség lefedezéséhez, 
- átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetén a családjával való 

kapcsolattartás elősegítéséhez, 
- gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költségeinek megtérítéséhez, 
- táborozáshoz, osztálykiránduláshoz szükséges, vagy 
- a gyermek, illetve a fiatal felnőtt megélhetése a kérelem benyújtásakor más módon 

nem   biztosított. 
 
A támogatás alkalmankénti összege nem haladhatja meg a 8.000,- Ft-ot, éves szinten 
pedig 30.000,- Ft-ot. Nem részesíthető támogatásban az a család, mely ugyanazon, 
vagy hasonló élethelyzetre, illetve indokra való hivatkozással átmeneti segélyben 
részesült. 
A támogatás házipénztárból nem fizethető ki.  
Ha a támogatás kérelmező részére történő folyósítása során nem látszik biztosítottnak 
a támogatás gyermek érdekében történő felhasználása, úgy azt az oktatási intézmény 
réstére is lehet utalni. 
 
Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési rendelete tartalmazza a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos előirányzatot, amelynek 
összege 6.808.000,- -Ft volt, ebből felhasználásra került 1.296.000,-Ft, így  19 %-os 
felhasználtság keletkezett. 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos intézkedések  
2013. évre vonatkozóan 

 
Feladat megnevezése  Számbeli adatok  

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülő 
családok száma 

372 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők 747 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem 
elutasítása  

52 
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A gyermekétkeztetés biztosítása teljes mértékben az iskolák feladata. 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot nyújtott be a 
30/2013.(IV.30.) EMMI rendelet a települési önkormányzatok részére szociális nyári 
gyermekétkeztetés céljából 2013. évben nyújtott támogatás igénylésének, döntési 
rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének 
részletes szabályairól szóló rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően. Az 
eredményes pályázati eljárás eredményeként Edelény város közigazgatási területén 
418 fő gyermek 2013. június 17. naptól 2013. augusztus 15. napig napi egyszeri 
meleg étkezésben részesült.  
Gyermekenként és naponta a nyári gyermekétkezetés biztosítására bruttó 440,- Ft állt 
rendelkezésre. 
 
Törvényességi vizsgálatok:  
 
2013. évben törvényességi vizsgálatra a felettes szervek részéről nem került sor. 
 
A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Edelény Városban 2013. 
december 31-re vonatkozóan 
 

Korosztályok  Férfi  Nő Lakosok száma 
összesen  

0-18 év  981 913 1894 
19-23 év 331 353 684 
24-35 év 894 845 1739 
36-50 év 1136 1018 2154 
51-60 év 691 755 1446 
61 felett 842 1280 2122 

Összesen:  
 

4875 5164 10039 

 
 
 
Edelény, 2014. április 17.  

Vártás József 
jegyző 

 
 
 
 
Polgármester szavazásra bocsátja a 47/1. sorszámú 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 a 
következő határozatot: 
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
46/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a 

Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a 
Gyermekjóléti Szolgálat működéséről szóló beszámolót és az 
alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját a 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről - a határozat mellékleteként  - elfogadja.  

 
2. A Képviselő-testület megköszöni az intézmény vezetőjének és 

dolgozóinak kitartó, magas színvonalú munkáját. 
 
3. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának, valamint a társult önkormányzatoknak. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2014. április 30. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
Értesül: Gyámhivatal, intézmény,  
              osztályok, társult önkormányzatok 
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elevenség, az öröm, a jöv őbe ható ígéret, 
a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten.” /Ady Endre/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL, A 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT M ŰKÖDÉSÉRŐL 
 

2013. ÉVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette: Horváthné Ipacs Katalin 
intézményvezető 

 
Edelény, 2014. április 15. 
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A RÉGIÓ FŐ JELLEMZŐI SZOCIÁLIS SZEMPONTBÓL 
 
Edelény  a kormány által is hátrányos helyzetűnek nyilvánított régióban található. 
Történelmi, gazdasági és egyéb okokból kifolyólag is központi szerepet töltött be 
korábban és ma is a térségben.  
Edelény 2013. január 1. napjától ismét járási székhely, ezáltal jelentős szerepet tölt be 
a térség életében. 
Jól fejlett, és megfelelő színvonalon működő intézményhálózattal rendelkezik, ami 
szintén lehetőséget teremt arra, hogy valóban kistérségi vezető szerepkört tölthessen 
be. 
 
A településen élő emberek jelentős hányada segélyekből, szociális juttatásokból él. 
Nagyon magas a tartósan munkanélküliek aránya. A fentiekből adódó problémák 
megoldását nehezíti, hogy a regisztrált, és még inkább a már regisztrációban sem 
szereplő munkanélküliek nagy része roma származású. Számukra az erős közösségi 
– nagycsaládi kötődéseik miatt még nehezebb egyéni kiutat találni. 
 
Az edelényi kistérség gazdasági helyzetéből, a munkanélküliség arányából következik, 
hogy a lakosság jövedelmi viszonyai nem kielégítőek, szinte valamennyi család kap 
valamilyen segélyt. Jelentős azoknak a száma, akiknek egyetlen megélhetési forrásuk 
a segélyezés. 
 
A gyermekkorúak részaránya a népességen belül 43 %, a 15-39 évesek 12 %, a 40-
59 éveseké 255, míg a 60 év felettieké 20 %. Az egyes települések vonatkozásában 
lényeges a szóródás. 
 
Korcsoport szerinti összetétel Edelényben 
 
0 - 29 év    43 % 
30-39 év    12 % 
40-59 év    25 % 
60 év felettiek   20 % 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat által 2013. évben ellátot t települések lakosságszáma 
 

Ellátott települések  Lakosság száma  0-18 évesek száma  
Edelény  10299 1968 

Abod  230 25 
Balajt  488 179 

Ládbeseny ő 304 65 
Tornaszentandrás  234 24 

Komjáti  242 24 
Szakácsi  159 64 

Irota  85 6 
Damak 262 46 

 
 
Iskolázottság 
 
Az iskolázottság mutatóit tekintve javulás tapasztalható az ellátási területünkön. Az 
iskolázottsági mutatók a nagyobb lélekszámú településeken kedvezőbbek. 
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A kistérség lakóinak legmagasabb iskolai végzettsége 
 
max. 8 osztály   62,8 % 
középiskola    32,5 % 
egyetem, főiskola     4,7 % 
 
A gyermekjóléti szolgálat feladatait - a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 40. § rendelkezései 
alapján látja el.  
 
A Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala BOC/01/55-1/2013. számú 
határozata alapján 2015. december 31. napjáig határozott időre szóló működési 
engedéllyel rendelkezik. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, értelmi, 
érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és a családban történő nevelés 
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének 
megelőzéséhez. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások 
közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell 
biztosítani. 
A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a gyermek vagy 
családtagja hozzájutását valamely - nem a szolgálat által nyújtott - 
szolgáltatáshoz. 
A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős 
programok, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények 
együttműködésének a szervezéséről. 
 
Kistérségi feladatellátás az alábbi id őpontokban történt 2013. évben: 
 
Minden páros hét hétf ői napján: 
1000-1100 Komjáti 
1100-1200 Tornaszentandrás 
 
Minden héten szerdán: 
900-1200 Abod-Balajt-Ládbesenyő 
 
Minden héten csütörtökön: 
1200-1400 Szakácsi, Irota 
 
Minden páros hét csütörtöki napján: 
1100-1200 Damak 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: 
 

• Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális 
helyzetét, veszélyeztetettségét. 

• Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 
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• A veszélyeztetettség fokától függően javaslatot tesz a gyermek védelembe 
vételére. 

• A településen kiépíti és működteti a jelzőrendszert, tagjainak havi 
rendszerességgel esetmegbeszélést szervez. 

• Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. 
• Felkérésre környezettanulmányt készít. 
• Kezdeményezi új ellátások, szolgáltatások bevezetését. 
• A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és 

feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. 
• Biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket. 
• Részt vesz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában, a drogstratégiai 

program kidolgozásában, gyakorlati megvalósításában. 
 
Gyermekjóléti Szolgálat adminisztrációs feladatai: 

• Családgondozás során, illetve felkérésre a megfelelő „macis” adatlapok 
kitöltése, vezetése. 

• A napi tevékenység rögzítése Esetnaplóban. 
• Forgalmi napló vezetése. 
• Statisztikai jelentés készítése. 
• A szolgáltatást igénybevevőkről nyilvántartás vezetése. 
• Az adminisztráció minden esetben vonatkozik a kistérségi tevékenységre is. 

 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a Gyvt. 139. § (2) bekezdése alapján a 
szociális hatóság a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások 
finanszírozásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet. A szociális, gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban rendelet) 
13/B. §-a írja elő a fenntartók igénybevevői nyilvántartásba történő adatszolgáltatási 
kötelezettségét. 
 
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében végzendő 
feladatok: 
 

• A gyermek, illetve szülője tájékoztatása mindazokról a jogokról, támogatásokról 
és ellátásokról, amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki 
egészségének biztosításával, családban történő nevelkedésének 
elősegítésével. 

• A különböző szociális támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás 
érdekében ügyintézésben, kérelem előterjesztésében segítséget nyújt. 
Tájékoztatja a gyermeket, illetve a szülőt az igénybe vehető jogi képviselet 
lehetőségéről. 

• Szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás 
igénybevételét a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, szolgáltatónál, 

• A gyermeket, illetve a szülőt (törvényes képviselőt), életvezetési tanácsadás 
keretében felkészíti a támogatás célszerű felhasználására. 

• Felhívja a gyermek, illetve a szülő (törvényes képviselő) figyelmét, 
tájékoztatást nyújt a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az 
egészségügyi, a mentálhigiénés tanácsadások igénybevételére. 
Tájékoztatást nyújt azok céljáról, feltételeiről. 

 



 31

 
 
• A gyermekjóléti szolgálat a szociális válsághelyzetben levő várandós anyát 

tájékoztatja az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és 
ellátásokról. Segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutásban. 
Személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik problémái rendezésében. 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott gyermekek veszélyeztetettségének okai: 
 

• Társadalmi marginalizáció: klienseink többségét a hátrányos, ill. a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek jelentik.  

• Magatartásproblémák, melyek egyrészt a szülői minta leképezéséből, ill. az 
adott életmódból, a családi viszonyokból adódó frusztráció következményei. 

• Anyagi problémák: a képzetlenség, az évek óta tartó, „átörökített” 
munkanélküliség eredménye 

• Lakáskörülmények: nem egyszer az alapbútorzat teljes hiánya. 
• Egészségügyi problémák: melyeket a higiéné és a fűtés hiányossága 

eredményezi. 
• Bántalmazás (testi, érzelmi, szexuális): oka lehet a szülők frusztráltsága, mely 

sok szálból táplálkozhat, ill. az, hogy gyermekként ők is abúzus áldozatai 
voltak, vagy lehettek. 

• Testi, lelki elhanyagolás: mivel gyakran a szülők sem kapták meg a kellő 
figyelmet, törődést, az ő szüleik érzelmi intelligenciája is fejletlen volt, így nincs 
mit átadni az utódoknak sem.  

• Tankötelezettség elmulasztása: korai párkapcsolat, terhesség (szándékosan 
nem gyermekvállalás) nem látják át a képzettség – munkavégzés - anyagi 
megélhetés összefüggését.  

 
A gyermekjóléti szolgálat által ellátottak köre:  
 

• 0-18 éves korosztály  
 
 
18 év alatti ellátott gyermekek kor, gondozási típus alapján:  
 

Fiú 
+ 

Lány 

Alapellátás  Védelembe 
vett 

Átmeneti 
nevelésben 

Tartós 
nevelésben 

Ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett 

Összesen  

0-2 éves  10 fő 5 fő 2 fő 0 1 18 fő 
3-5 éves  21 fő 8 fő 1 fő 0 1 31 fő 
6-13 éves  88 fő 30 fő 7 fő 0 0 128 fő 

14-18 éves  74 fő 26 fő 15 fő 0 0 116 fő 
Összesen  193 fő 69 fő 25 fő 0 2 fő 293 fő 
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A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében teendő feladatok: 
 
Olyan észlelő- és jelzőrendszer működtetése, amely lehetővé teszi a gyermekeket 
általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek 
veszélyeztetettségének időben történő felismerését. Ennek keretében figyelemmel 
kíséri a településeken élő gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét, 
gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy 
egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 
 
A jelzőrendszer tagjai kötelesek – elsősorban írásban – jelzéssel élni, ha 
veszélyeztetettséget tapasztalnak. A Gyjsz. családgondozóinak 15 nap áll 
rendelkezésükre az írásos válaszadáshoz. A jelzés elmulasztása a Gyvt. értelmében 
büntetőjogi szankciót vonhat maga után.  
A jelzőrendszer tagjai kötelesek egymással együttműködni, egymást kölcsönösen 
tájékoztatni, továbbá kötelesek a titoktartásra és az adatok védelmére. 
 
A családgondozó havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélés 
célja a szolgáltatásra rászoruló gyermeket és családot érintő információk cseréje, azok 
rögzítése, a feladatok meghatározása, illetve elosztása a részt vevő szakemberek 
között. Az esetmegbeszéléseken részt vesznek az óvoda és az iskola 
gyermekvédelmi felelősei, a védőnő, rendőrség munkatársa, a Családsegítő Szolgálat 
családgondozója, valamint a gyámügyi előadó. 
 
Azokban az esetekben, ahol a családgondozás ellenére sincs pozitív változás, a 
családgondozó 
esetkonferenciát hívhat össze, konkrét problémát helyezve a középpontba. Ekkor a 
gyermekkel közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek és a családtagok kerülnek 
meghívásra.  
 
A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzendő feladatok: 
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás 
körében a gyermekjóléti szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat 
keretében támogatást, segítséget nyújt a gyermeknek az őt veszélyeztető 
körülmények elhárításában, személyisége helyes irányú fejlődésében. Eszköze 
a segítő beszélgetés. 
Segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a 
családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében. 
Kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a 
szülők és más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott 
személyes gondoskodást. 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója, az eset összes körülményeinek feltárása 
után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként 
igénybe vehető alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe 
tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség. 
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A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási felad atok: 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója javaslatot tesz a gyermek védelembe 
vételére, ha a szolgálat előzetesen megkísérelte a veszélyeztetett gyermeknek az 
alapellátás keretében történő segítését, de az a gyermek vagy a szülő (törvényes 
képviselő) megfelelő együttműködésének hiánya miatt nem vezetett eredményre. 
 
A védelembe vétel során a kirendelt családgondozó f eladatai: 
 
A gyermek gondozásának, ellátása szervezésének és a szülői nevelés támogatásának 
folyamatos biztosítása. 
A családgondozó a szülővel és a gyermekkel fenntartott segítő kapcsolata 
során elősegíti, hogy a szülő, illetve a gyermek fogadják el a gondozási-
nevelési terv céljait, és működjenek együtt a tervben meghatározottak 
teljesítése érdekében. 
A szülő váljon alkalmassá, illetve legyen hajlandó a gyermeket veszélyeztető 
körülmények elhárítására és a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének 
biztosítására, annak érdekében, hogy a védelembe vétel megszüntetésére lehetőség 
nyíljon. 
 
A családgondozó, ha indokoltnak tartja a családi pótlék természetbeni formában 
történő nyújtását, a vizsgálatának eredményéről való tájékoztatásával egyidejűleg 
pénzfelhasználási tervet készít és javaslatot tesz az eseti gondnok személyére.  
 
A családgondozó a pénzfelhasználási terv elkészítésébe bevonja a gyermeket 
gondozó szülőt, a korlátozottan cselekvőképes gyermeket és szükség esetén a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjait.  
 
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének el ősegítése, illetve 
utógondozási feladatai: 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a családból kiemelt gyermek 
visszahelyezését segítő családgondozást a gyámhivatal által elfogadott egyéni 
elhelyezési terv alapján teljesíti. 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat vagy a nevelőszülői hálózatot működtető, illetve a gyermekotthon 
családgondozójával. Az együttműködés keretében a gyermekjóléti szolgálat 
családgondozója elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel 
megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való 
kapcsolattartásban. 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója javaslatot tesz a gyámhivatal felé a 
kapcsolattartás formájának és módjának megváltoztatására, ha a szülők 
körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolttá teszi. 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a családjába visszahelyezett gyermek 
utógondozását a gyámhivatal határozata alapján látja el. 
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Az utógondozás célja a gyermek családjába történő visszailleszkedésének, 
tanulmányai folytatásának vagy iskolai végzettségének, szakképzettségének 
megfelelő munkahely-felkutatás segítése. 
Az utógondozás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik a 
gyermekotthon, a nevelőszülői hálózatot működtető szakszolgálat utógondozójával. 
Segíti a gyermek családjába történő visszailleszkedését, tanulmányai folytatását, 
munkahely felkutatását. 
 
Az átmeneti nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására irányuló 
eljárás során a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a gyámhivatal 
megkeresésére: 

• Környezettanulmányt készít a gyermek szüleinél. 
• Véleményt ad arról, hogy az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás a gyermek érdekét 

szolgálja-e. 
 
Általános családgondozói tevékenység Edelény város és a kistérségi feladatok 
ellátásában a gyermek egészséges testi-, értelmi-, érzelmi-, erkölcsi fejlődése 
érdekében: 

• Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok 
ellensúlyozása 

• Családi konfliktusok megoldásának elősegítése 
• Rendszeres családlátogatás 
• Hivatalos ügyek intézésének segítése 
• Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése 
• Tájékoztatás, információnyújtás 
• Felkérésre környezettanulmány készítése. 
•  

Az általános családgondozói tevékenységeken kívül ú j szolgáltatás bevezetése 
2013. évben  
 

• Családkonzultáció 
 
Az új szolgáltatásra jelentős igény jelentkezett van a lakosság körében. A 
családkonzultáció lehetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a jelzőrendszeri 
tagoknak. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módja , feltételei: 

• önként mindazok körében, akik a Gyermekjóléti Szolgálathoz fordulnak 
segítségért, annak érdekében, hogy a kialakult probléma megszűnjön. 

• más intézmények jelzését követően 
• hatóság által kötelezett formában 

 
Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az ellátási területen élő gyermekek számára 
elérhetőek legyenek. 
 
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult gyermek és 
családja részére a lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső területen 
biztosítjuk. 
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A gyermekjóléti szolgáltatás nem korlátozódik kizárólag a veszélyeztetett 
gyermekekre, tevékenysége kiterjed a településeken élő valamennyi 
gyermekre. 
 
A szolgáltatás igénybevétele többnyire  önkéntes. A szülő vagy a gyermek 
kizárólag törvényben meghatározott esetekben kötelezhető az ellátás 
igénybevételére.  
 
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 
Gyermekjóléti Szolgálatok számára feladatként jelöli meg a jelzőrendszer kiépítését és 
működését. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelő és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé 
teszi a veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermekek 
veszélyeztetettségének időben történő felismerését, mihamarabbi enyhítését, 
megoldását.  
 
Ennek keretében a jelzőrendszerrel együttműködve figyelemmel kíséri a településen 
élő gyermekek: 

• életkörülményeit és szociális helyzetét 
• gyermekjóléti és egyéb szociális ellátások iránti szükségletét 
• gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást igénylő helyzetét. 

 
A Gyvt. 17.§-a szerint a jelz őrendszer tagjai az alábbiak: 

• az egészségügyi szolgáltatók, a védőnői szolgálat, a háziorvos, házi 
gyermekorvos, 

• a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 
szolgálat, központ, illetve más gyermekjóléti szolgálat 

• a közoktatási intézmények, a nevelési – oktatási intézmény és a nevelési 
tanácsadó 

• rendőrség 
• ügyészség 
• bíróság 
• menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása 
• társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok. 

 
Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek 
veszélyeztetettsége esetén, valamint hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 
bántalmazása ill. súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok 
fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető 
magatartása esetén. 
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és gyermekek érdekeit 
képviselő szervezet is élhet. Pl.: lakóközösségek, szomszédsági rendszer, boltok, 
vendéglátó ipari egységek stb. 
A jelzőrendszer tagjai minden esetben írásban teszik meg a jelzésüket a 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által kidolgozott jelzőlapon. Az esetgazdát az 
intézményvezető jelöli ki, a kollégák leterheltsége és személyiségének figyelembe 
vételével. 
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A jelzést követően 15 napos határidővel írásbeli tájékoztatást nyújt szolgálatunk a 
jelzést tevő számára.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat évente egy alkalommal, minden év március 31-ig – eleget 
téve a Gyvt. előírásainak – megszervezi a település gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló szakmaközi értekezletét, amelyen át kell tekinteni a 
gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer éves működését, valamint javaslatot kell 
tenni annak lehetőség szerinti javítására.  
 
Gyermekjóléti Szolgálatunk az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival minél hatékonyabb 
kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszik.  
 
2013. évben írásos jelzés a jelz őrendszer tagjaitól 460 esetben érkezett: 
 

• Védőnői Szolgálattól         23 esetben 
• Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat      0 esetben 
• Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtó intézmény      5 esetben 
• Közoktatási intézményből       181 esetben 
• Rendőrségtől           34 esetben 
• Pártfogói felügyelet         11 esetben 
• Lakossági bejelentés          4 esetben  
• Önkormányzat, Jegyző, Gyámhivatal    202 esetben 

 
Szervező és koordináló tevékenység: 
 

• Rendszeres kapcsolattartás a városi nevelési-, oktatási intézményeiben 
dolgozó pedagógusokkal, a Védőnői Szolgálat munkatársaival, a 
Rendőrkapitányság munkatársaival és a törvény által előírt jelzőrendszeri 
tagokkal. 

• A Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer tagjai között megrendezésre 
kerülő szakmaközi megbeszélések szervezése. 

• Minden év március 31-ig megrendezésre kerülő tanácskozás, amelyben a 
Gyermekjóléti Szolgálat értékeli a jelzőrendszer előző évi működését. 

• Kapcsolatfelvétel a nevelőszülőkkel, lakóotthonok nevelőivel. 
• Negyedévente szakmai megbeszélés tartanak törvényi előírásnak megfelelően. 

 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nagyobb volumen ű programok a 2013. 
évben: 
 

• Szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 2013. június 17. napjától 
augusztus 15. napjáig 419 fő gyermek részesült egyszeri meleg étkeztetésben. 
A Szolgálat munkatársai feladata volt a családok nyilatkoztatása, meleg étel 
osztása a kijelölt iskolákban napi rendszerességgel.  

 
• A Polgármesteri Hivatal felkérésére folyamatosan segítséget nyújtottunk a 

rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára az Erzsébet 
utalvány kiosztásában, a 2013. évben két alkalommal. 
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• Felzárkóztató foglalkozást biztosítunk a tanulásban lemaradt tanuló számára. 
Ezt a programot a Szolgálatnál dolgozó pedagógus végzettséggel rendelkező 
kollégák segítségével valósítottuk meg. 

• Rendszeresen szervezünk egészségügyi felvilágosító programokat a védőnők 
bevonásával, akik a gyermekeknek, illetve szüleiknek hasznos tanácsokat és 
információkat szolgáltatnak. 

• A 2013. évben a lakosság által összegyűjtött adományokból Gyermekjóléti 
Szolgálatunk Mikulás Ki Mit Tudott szervezett gyerekeknek, ahol az adományok 
kiosztásra kerültek. Ezt a rendezvényünket már 3. éve rendezzük meg, nagy 
sikerrel. 

 
A kistérségi feladatellátás keretében összesen 81 esettel foglalkoztunk az elmúlt 
évben, mely a következőként oszlott meg:  
 

• Abod     11 eset 
• Balajt      22 eset 
• Ládbesenyő      4 eset 
• Damak      2 eset 
• Irota        0 eset 
• Szakácsi    39 eset 
• Komjáti      1 eset 
• Tornaszentandrás       2 eset 

 
Az előző évekhez hasonlóan 2013. évben is gyakori probléma volt a szülők 
szenvedélybetegsége, a családon belüli konfliktus és a családok működési zavara. 
Nagyszámú iskolai hiányzásokkal is szembesültünk, melynek következménye 50 
igazolatlan óra után a családi pótlék, ill. az iskoláztatási támogatás jegyző általi 
felfüggesztése és eseti gondnok kirendelése.  
 
 
Főbb statisztikai adatok 2013. január 1. napjától 201 3. december 31. napjáig: 
 

Alapellátás 193 gyermek 
Védelembe vétel 69 gyermek 
Kliensforgalom 1508 gyermek 

 
 
A gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai tárgyévben (halmozott 
adat) 

• Kliensforgalom:                3215 fő 
• Információnyújtás:         412 fő 
• Hivatalos ügyekben való segítés (érintett gyermekek száma):  387 fő 
• Tanácsadás:         469 fő 
• Esetkonferencia:             1 fő 
• Családlátogatás:                1108 alkalommal 
• Intézményen belüli segítő beszélgetés szülővel és gyerekkel:  564 

alkalommal 
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Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 
 

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 442 
Gyermeknevelési 467 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 8 
Magatartászavar, teljesítményzavar 293 
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti) 77 
Szülők, család életvitele 409 
Szülői elhanyagolás 18 
Családon belüli bántalmazás 0 
Fogyatékosság, retardáció 12 
Szenvedélybetegségek 0 
Összes 1726 eset 

 
A Gyermekjóléti szolgálat személyi feltételei: 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait 4 fő családgondozó látja el, 
esetleges távollét esetén a helyettesítést egymás között biztosítják. 
 
A családsegítés feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei szerint: 
 

1 Vezető 
családgondozó 

Óvodapedagógus, egészségfejlesztő 
mentálhigiénikus, családkonzulens 

2 Családgondozó szociális munkás, mediátor 
3 Családgondozó Gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző, 

Általános szociális munkás képzés utolsó félév 
folyamatban 

4 Családgondozó szociálpedagógus /Gyed/ 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat eddigi működése alatt azon igyekezett, hogy valamennyi 
társintézménnyel megfelelő kapcsolatot alakítson ki. Széleskörű feladatellátásunkkal 
összhangban szélesítettük kapcsolatrendszerünket is. Ma már elmondhatjuk, hogy 
minden területen jól működő szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk, a kapcsolattartás 
folyamatos.  
 
A kistérségi feladatellátás keretén belül is jól funkcionáló kapcsolatrendszert 
alakítottunk ki a települési önkormányzatokkal is. Feladat ellátási kötelezettségünkből 
eredően működési területünkön rendszeres a kapcsolattartás valamennyi oktatási és 
nevelési intézménnyel, illetve az ifjúságvédelmi felelősökkel.  
 
2013. január 01. napjától a Járási Gyámhivatal új feladat- és hatáskörei: 
 
A települési önkormányzat jegyzőjétől átkerülő feladatok: 

• Védelembe vétel 
• Családi pótlék természetbeni nyújtása 
• Iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetése, felfüggesztés 

felülvizsgálata azon esetekben, amikor a jegyző általi felülvizsgálatra 2012. 
december 31. napjáig nem került sor. 
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Települési jegyz ő megszűnt feladat-és hatáskörei: 

• Ideiglenes hatályú elhelyezés 
• Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele 

 
Megyeszékhelyen m űködő Járási Gyámhivatal feladatkörébe tartozik: 

• az örökbefogadhatóvá nyilvánítás 
• örökbefogadás engedélyezése, örökbefogadás felbontása 
• kérelemre felvilágosítást adhat a vérszerinti szülő adatairól 
• felveszi, elbírálja és jóváhagyja a szülő azon nyilatkozatát, amelyben hozzájárul 

ismeretlen személy általi örökbefogadásához. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó 2013. évi köl tségvetés 
 

Tervezett költségek (eFt) Tényleges költségek (eFt) 
Normatíva 4 910 Személyi juttatás 5 164 
Kiegészítő normatíva 3 729 Nem rendszeres szem. 

jutt. 
806 

Bér + Tb 8 248 Tb 1 734 
Dologi 1 187 Dologi kiadás 298 
Önk. tám. -796   
Működési kiadás 9 439 Működési kiadás 7 996 

 
A tényleges költségek alakulásából kitűnik, hogy a 2013. évben a dologi kiadásnál 
kevesebb lett felhasználva a nagyon szűkös támogatás miatt. A személyi juttatásoknál 
tervezett összegének a felhasználása a megszűnt munkaviszonyok miatt nem 
teljesült, megtakarítás mutatkozott. 
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy kapcsolatrendszerünk 
minden területen kielégítő és szakmailag színvonalas. Az információk áramlása kellő 
időben és megfelelő módon történik, mely nagymértékben segíti mindannyiunk 
hatékony és eredményes munkavégzését.  
 
Az elmúlt évek tapasztalataira tekintve egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, hogy 
az iskolai szünetekhez igazodva szeretnénk minél több programot ajánlani a 
gyerekeknek. Városunkban nincs olyan alkalmas hely, ahol a gyermekek tartalmasan 
tölthetnék el szabadidejüket vagy kortárs kapcsolati igényüket kulturáltan 
kielégíthetnék. Ezért lehetőségeinkhez mérten megpróbálunk érdeklődésükhöz 
igazodó programokat biztosítani. 
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3./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 48./ és 48/1. sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a bizottsági 
véleményt: 
 
Az államháztartásról szóló 2011.év CXCV törvény 91. §-ában foglaltak szerint a 
polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a jegyző által készített zárszámadási 
rendelet-tervezetet a költségvetési évet követő negyedik hónap végéig. A 
zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. Az önkormányzat 2013. 
évi költségvetési bevételi a módosított a módosított előirányzathoz viszonyítva 81 %-
ban, költségvetési kiadásai 69 %-ban teljesültek. A bevételek közül jelentősebb 
elmaradást a közhatalmi bevételek és a pályázathoz kapcsolódóan lehívható Európai 
Uniós támogatások mutatnak. A feladatellátáshoz kapott többlettámogatások, a 
szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás, a működőképességet megőrző 
támogatás, valamint a 70 %-os hitelátvállalás jelentősen javított a hiány alakulásán.  
Kiadási oldalon nagyobb elmaradás a beruházási, felújítási kiadásokon jelentkezik. A 
szigorú és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően a működési kiadásoknál 
megtakarítást értek el. A befektetett eszközök állománya értékcsökkenés ellenére is 
közkel azonos az előző évi záró állománnyal, köszönhetően a megkezdett és 
befejezett beruházásoknak. A 2013. évi költségvetésről a bizottság megállapítja, hogy 
a kapott többlettámogatásoknak, a szigorú és takarékos gazdálkodásnak és a 
hitelátvállalásnak köszönhetően, igaz csak likvidhitel igénybevételével, de sikerült 
megőrizni a működőképességüket. 
 
Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, a Humánpolitikai 
Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester a rendelet-tervezethez módosító javaslatot tesz. Edelény Város 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés 
rendelet-tervezetének 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.§ A képviselő-testület Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadását 

a) 2.014.671 ezer Ft költségvetési bevétellel, 
b) 2.021.126 ezer Ft költségvetési kiadással, 
c) finanszírozási célú kiadásait    96.930 ezer Ft-tal, 
d) finanszírozási célú bevételeit 459.663 ezer Ft-tal  
hagyja jóvá.” 

 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, 
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Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosítással együtt – 11 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás 
mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
7/2014.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

6/2014.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. 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. 2.2.1, 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. 3.1.2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével, 
a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 
138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
1.§ A képviselő-testülete Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi zárszámadását 

a) 2.014.671 ezer Ft költségvetési bevétellel, 
b) 2.021.126 ezer Ft költségvetési kiadással,  
c) finanszírozási célú kiadásait 96.930 ezer Ft-tal, 
d) finanszírozási célú bevételeit 459.663 ezer Ft-tal 

hagyja jóvá. 

2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi bevételi főösszeg forrásonkénti 
megbontását, valamint a 2013. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti 
felhasználását az 1. melléklet szerint fogadja el. 

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlegét a 2. 
melléklet szerint fogadja el. 

4.§ A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint felhalmozási 
célú bevételek és kiadások mérlegét a 3. és 4. mellékletek szerint fogadja el. 



 42

5.§ A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés költségvetési szervenkénti bevételeit 
és kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatai teljesítéseit – az 5. melléklet szerint 
fogadja el. 

6.§ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal, valamint a közös önkormányzati 
hivatal költségvetés feladatonkénti teljesítését a 6. és 7. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

7.§ A képviselő-testület az éves létszámkeretet költségvetési szervenként elkülönítve 
a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el. 

8.§ A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 9. 
melléklet szerint fogadja el. 

9.§ A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 10. 
mellékletben részletezettek szerint fogadja el. 

10.§ A képviselő-testület a céltartalékának alakulását a 11. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 

11.§ Pénzeszköz átadások teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el. 

12.§ A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokra fordított 
összegeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá. 

13.§ A képviselő-testület a polgármesteri hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal által 
folyósított ellátásokra fordított összegeket a 17. és 18. mellékletek szerint fogadja 
el. 

14.§ Képviselő-testület a pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint állapítja meg. 

15.§ A több éves kihatással járó kötelezettségvállalással terhelt kiadásokat a 22. 
melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület.  

16.§ A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással 
megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 

17.§ A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve 
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a 
képviselő-testület. 

18.§ Az önkormányzat hitelállományát lejárat szerint a 21. melléklet tartalmazza. 

19.§ Az önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatainak teljesítését a 23. 
melléklet szerint hagyja jóvá. 

20.§ Az önkormányzat intézményeinek pénzmaradványát a 24. melléklet tartalmazza. 

21.§  Edelény Város Önkormányzatának 2013. december 31-i vagyonmérlegét a 25. 
mellékletben, míg vagyonkimutatását a 26. mellékletben részletezettek alapján 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 

22.§ Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 13. és 14. 
mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 

23.§ A 2013. évi egyszerűsített beszámoló részeként 
a) az egyszerűsített mérleget a 27. melléklet, 
b) az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 28. melléklet, 
c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 29. melléklet,  
tartalmazza. 
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24.§ Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből 
származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 30. melléklet tartalmazza.
   

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

Vártás József Molnár Oszkár 
     jegyző polgármester 

 
Kihirdetési záradék: 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzat rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. április 23.-án. 
 
Edelény, 2014. április 23. napján 
 
                                                                                                Vártás  József 
                                                                                                    jegyző 
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1. melléklet a 6/2014. ( IV.23) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege 4/1 oldal

B E V É T E L E K ezer Ft-ban

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

1. Közhatalmi bevételek 154 340 154 340 135 585 88 0 0 0 154 340 154 340 135 585 88

1.1  Igazgatási szolgáltatási díj 3 520 3 520 245 7 3 520 3 520 245 7

1.2  Felügyeleti jellegű tevékenység díja 0 0 0

1.3  Birságbevételek 1 520 1 520 597 39 1 520 1 520 597 39

1.4  Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek 22 800 22 800 21 410 94 22 800 22 800 21 410 94

1.5  Helyi adók és adójellegű bevételek 125 000 125 000 111 749 89 125 000 125 000 111 749 89

1.6  Adópótlék, adóbirság 1 500 1 500 1 043 70 1 500 1 500 1 043 70

1.7  Egyéb közhatalmi bevételek 541 0 0 541

2. Intézményi működési bevételek 106 232 186 918 217 541 116 173 111 66 642 81 901 123 279 343 253 560 299 442 118

2.1   Egyéb saját működési bevétel 70 299 70 299 85 172 121 172 411 65 942 65 898 100 242 710 136 241 151 070 111

2.2   Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 34 033 114 719 130 852 114 700 700 15 997 2285 34 733 115 419 146 849 127

2.3   Működési célú hozam, és kamatbevételek 1 900 1 900 1 517 80 6 1 900 1 900 1 523 80

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 92 867 223 721 189 123 85 0 0 0 92 867 223 721 189 123 85

3.1   Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20 000 129 650 120 503 93 20 000 129 650 120 503 93

3.2   Felhalmozási ÁFA visszatérülés 0 0 0

3.3   Pénzügyi befektetések bevételei 26 505 24 637 19 593 80 26 505 24 637 19 593 80

3.4   Egyéb önkorm.vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 46 362 69 434 49 027 71 46 362 69 434 49 027 71

4. Önkormányzat költségvetési támogatása 754 731 879 338 879 339 100 0 0 0 754 731 879 338 879 339 100

4.1 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 754 731 874 948 874 949 100 0 0 0 754 731 874 948 874 949 100

4.1.1   Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 172 017 160 665 184 285115 172 017 160 665 184 285 115

4.1.2   Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladat támog. 165 806 168 430 144 811 86 165 806 168 430 144 811 86

4.1.3   Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 193 446 176 788 166 122 94 193 446 176 788 166 122 94

4.1.4   Hozzájárulás a pézbeli szociális ellátáshoz 76 768 76 768 76 768 100 76 768 76 768 76 768 100

4.1.5   Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 38 913 38 804 38 804 100 38 913 38 804 38 804 100

4.1.6   Idősek, átmeneti és tartós szociális ellátási feladatok tám. 95 892 95 922 95 922 100 95 892 95 922 95 922 100

4.1.7   Könyvtári, közművelődési  és múzeumi feladatok támogatása 11 889 11 889 11 889 100 11 889 11 889 11 889 100

4.1.8 Szerkezetátalakítási tartalék 40 155 40 155 100 0 40 155

4.1.9 Központosított működési célú előirányzatok 13 818 15 568 113 0 15 568

4.1.10   Egyéb működési célú központi támogatás 91 709 100 625 110 0 91 709 100 625 110

4.2 Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása 4 390 4 390 100 0 0 0 0 4 390 4 390 100

4.2.1   Egyéb felhalmozási célú támogatás 4 390 4 390 100 0 4 390 4 390 100

5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0

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

teljesítés % teljesítés %

előirányzat

Önkormányzat Hivatal és intézmények

előirányzat előirányzat

teljesítés %

Összesen

Cím Bevételi jogcímek
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4/2.oldal

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

7. Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megt. 243 764 314 0 243 764 314

8. Támogatásértékű bevételek 844 646 928 582 453 319 49 51 870 57 374 53 467 93 896 516 985 956 506 786 51

8.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 21 627 73 927 73 549 99 50 349 55 853 51 946 93 71 976 129 780 125 495 97

8.1.1   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 2 600 4 826 3 490 72 23 223 25 823 4 826 3 490 72

8.1.2   Támogatásértékű működési bevétel 19 027 69 101 70 059 101 28 727 31 786 111 19 027 97 828 101 845 104

8.1.3   EU-s támogatás 27 126 27 126 20 160 74 27 126 27 126 20 160 74

8.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 823 019 854 655 379 770 44 1 521 1 521 1 521 100 824 540 856 176 381 291 45

8.2.1   Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 0 0 0

8.2.2   EU-s támogatás 813 654 844 900 378 820 45 1 521 1 521 1 521 100 815 175 846 421 380 341 45

8.2.3   Egyéb felhalmozási célú támogatás 9 365 9 755 950 10 9 365 9 755 950 10

9. Átvett pénzeszközök 135 278 3 632 3 632 100 0 0 0 135 278 3 632 3 632 100

9.1   Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 135 278 3 632 3 632 100 135 278 3 632 3 632 100

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

Költségvetési bevételek összesen 2 088 094 2 376 774 1 879 303 79 224 981 124 016 135 368 109 2 313 075 2 500 790 2 014 671 81

10. Maradvány igénybevétele 396 221 410 988 410 988 100 0 10 675 10 675 100 396 221 421 663 421 663 100

10.1 Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele 14 767 14 767 100 10 675 10 675 100 0 25 442 25 442 100

10.2 Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele 396 221 396 221 396 221 100 396 221 396 221 396 221 100

11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 38 000 38 000 100 0 38 000 38 000 100

12. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 82 940 0 0 82 940 0 0

Finanszírozási bevételek össesen 396 221 531 928 448 988 84 0 10 675 10 675 100 396 221 542 603 459 663 85

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 484 315 2 908 702 2 328 291 80 224 981 134 691 146 043 108 2 709 296 3 043 393 2 474 334 81

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -1 589 -1 589

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 484 315 2 908 702 2 326 702 80 224 981 134 691 146 043 108 2 709 296 3 043 393 2 472 745 81

%

előirányzat

teljesítés %Cím Bevételi jogcímek

Önkormányzat Hivatal és intézmények Összesen

előirányzat

teljesítés %

előirányzat

teljesítés
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Edelény Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérlege 4/3.oldal

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

13. Működési költségvetés kiadásai 244 998 689 293 656 719 951 109 076 842 175 809 043 96 1 354 074 1 531 468 1 465 762 96

13.1   Személyi juttatások 20 011 67 768 55 966 83 454 687 334 620 325 391 97 474 698 402 388 381 357 95

13.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 5 272 12 116 9 860 81 120 344 82 781 81 307 98 125 616 94 897 91 167 96

13.3   Dologi kiadások 177 264 405 675 393 048 97 298 458 201 358 180 029 89 475 722 501 098 467 870 93

13.4   Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata, óvadék befiz. 7 633 8 081 9 777 121 7 633 114 016 114 984 101

13.5   Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 068 33 586 24 866 74 235 587 219 895 218 462 99 260 655 253 481 243 328 96

13.6 Egyéb működési célú kiadások 9 750 162 067 163 202 101 0 3 521 3 854 109 9 750 165 588 167 056 101

13.6.1   Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0

13.6.2   Működési célú támogatásértékű kiadás 143 330 144 904 101 3 184 3 517 110 0 146 514 148 421 101

13.6.3   Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 9 750 18 737 18 298 98 337 337 100 9 750 19 074 18 635 98

14. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 060 494 1 204 465 553 109 46 2 121 2 255 2 255 100 1 062 615 1 206 720 555 364 46

14.1   Beruházási kiadások 1 060 494 1 106 865 501 860 45 2 121 2 255 2 255 100 1 062 615 1 109 120 504 115 45

14.2   Felujítások 27 322 10 144 37 0 27 322 10 144 37

14.3   Lakástámogatás 0 0 0

14.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 70 278 41 105 58 0 0 0 0 70 278 41 105 58

14.4.1   Felhalmozási célú maradvány átadás 0 0 0

14.4.2   Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 592 554 94 0 592 554 94

14.4.3   Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.-on kívülre 69 657 40 522 58 0 69 657 40 522 58

14.4.4   Pénzügyi befektetések kiadásai 29 29 100 0 29 29 100

15. Tartalékok 246 731 174 791 0 0 0 0 0 246 731 174 791 0 0

15.1   Általános tartalék 40 000 24 250 0 40 000 24 250 0 0

15.2   Céltartalék 206 731 150 541 0 206 731 150 541 0 0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 552 223 2 068 549 1 209 828 58 1 111 197 844 430 811 298 96 2 663 420 2 912 979 2 021 126 69

16. IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 45 876 130 414 96 930 74 0 0 0 45 876 130 414 96 930 74

16.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 82 940 49 004 59 0 0 0 0 82 940 49 004 59

16.1.1   Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 0 0 0

16.1.2   Likviditási hitelek törlesztése 0 0 0

16.1.3   Rövid lejáratú hitelek törlesztése 82 940 49 004 59 0 82 940 49 004 59

16.1.4   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0

16.1.5   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 0 0

16.1.6   Egyéb

teljesítés %teljesítés %

előirányzat

Hivatal és intézmények

teljesítés %

előirányzat

Összesen

Cím Kiadási jogcímek

Önkormányzat

előirányzat
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4/4.oldal

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

16.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 45 876 47 474 47 926 101 0 0 0 45 876 47 474 47 926 101

16.2.1   Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 42 932 42 932 43 395 101 42 932 42 932 43 395 101

16.2.2   Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0

16.2.3   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 944 4 542 4 531 100 2 944 4 542 4 531 100

16.2.4   Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 0 0

16.2.5   Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 0 0

KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 598 099 2 198 963 1 306 758 59 1 111 197 844 430 811 298 96 2 709 296 3 043 393 2 118 056 70

17. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -720 2721 2001

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 598 099 2 198 963 1 306 038 59 1 111 197 844 430 814 019 96 2 709 296 3 043 393 2 120 057 70

teljesítés %teljesítés %

előirányzat

teljesítés %

előirányzatCím Kiadási jogcímek

Önkormányzat Hivatal és intézmények Összesen

előirányzat
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2. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

eredeti módosított eredeti módosított

I. Működési bevételek összesen 1 395 668 1 416 260 1 443 493 102 I. Működési költségvetés kiadásai összesen 1 354 074 1 531 468 1 465 762 96

1. Közhatalmi bevételek 154 340 154 340 135 585 88 11.1. Személyi juttatások 474 698 402 388 381 357 95

2. Intézményi működési bevételek 279 343 253 560 299 442 118 11.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 125 616 94 897 91 167 96

3. Önkormányzat működési költségvetési támogatása 754 731 874 948 879 339 101 11.3. Dologi kiadások 475 722 501 098 467 870 93

4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 11.4. Fejlesztési célú hitel, kötvény kamata 7 633 114 016 114 984 101

5. Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök megtér. 11.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 260 655 253 481 243 328 96

6. Működési célú támogatásértékű bevétel 71 976 129 780 125 495 9711.6. Egyéb működési célú kiadások 9 750 165 588 167 056 101

7. Működési célú pénzeszk.átvét.államháztartáson kívülről 135 278 3 632 3 632 100

II. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen 917 407 1 084 530 571 178 53 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 1 062 615 1 206 720 555 364 46

8. Felhalmozási, tőkejellegű bevételek 92 867 223 721 189 123 8512. Felhalmozási költségvetés kiadásai 1 062 615 1 206 720 555 364 46

9. Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása 4 390 12.1. Beruházási kiadások 1 062 615 1 109 120 504 115 45

10. Felhalmozási célú visszatéritendő tám.kölcsön megtér. 243 764 314 12.2. Felujítások 27 322 10 144 37

11. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 824 540 856 176 381 291 45 12.3. Lakástámogatás

12. Felhalmozási célú  pénzeszköz átvétel államházt.kívülről 12.4. Egyéb felhalmozási kiadások 70 278 41 105 58

III. III. Tartalékok 246 731 174 791 0 0

13.1. Általános tartalék 40 000 24 250 0

13.2. Céltartalék 206 731 150 541 0

2 313 075 2 500 790 2 014 671 81 2 663 420 2 912 979 2 021 126 69

III. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei 396 221 542 603 459 663 85

13. Előző évek pénzmaradv. működési célú igénybev. 25 442 25 442 100

14. Előző évek pénzmaradv. felhalmozási célú igénybev. 396 221 396 221 396 221 100IV. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen 45 876 130 414 96 930 74

15. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 38 000 38 000 100 14.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 82 940 49 004 59

16. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 82 940 0 14.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 45 876 47 474 47 926 101

2 709 296 3 043 393 2 474 334 81 2 709 296 3 043 393 2 118 056 70

-1 589 2001

2 709 296 3 043 393 2 472 745 81 2 709 296 3 043 393 2 120 057 70BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK MINÖSSZESEN

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi  költségvetési mérlege

Kiadási jogcímek
teljesítés %

Kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

előirányzat
Bevételi  jogcímek

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

előirányzat

Bevétel

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Költségvetési kiadások összesenKöltségvetési bevételek összesen

teljesítés %
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3. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

eredeti módosított eredeti módosított

1. Költségvetési bevéte lek összesen 1 395 6681 416 2601 439 103 102 Költségvetési kiadások összesen 1 395 6681 441 7021 350 778 94
2. Közhatalmi bevételek 154 340 154 340 135 585 88 Személyi juttatás 474 698 402 388 381 357 95
3. Intézményi működési bevételek 279 343 253 560 299 442 118 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 125 616 94 897 91 167 96
4. Önkormányzat működési költségvetési támogatása 754 731 874 948 874 949 100 Dologi kiadások 475 722 501 098 467 870 93
5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Ellátottak pénzbeli juttatásai 260 655 253 481 243 328 96
6. Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök megtér. Egyéb működési kiadások 9 750 165 588 167 056 101
7. Működési célú támogatásértékű bevétel 44 850 102 654 105 335 103 Tartalékok 49 227 24 250 0
8. EU támogatás 27 126 27 126 20 160 74

9. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről 135 278 3 632 3 632 100

10. Finanszírozási cé lú pénzügyi műveletek összesen 0 108 382 25 442 23 Finanszírozási cé lú pénzügyi műveletek összesen 0 82 940 49 004
11. Előző évek pénzmaradv. működési célú igénybevétele 25 442 25 442 100 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 82 940 49 004
12. Rövid lejáratú működési hitelek, kölcsönök felvétele 82 940

1 395 6681 524 6421 464 545 96 MŰKÖDÉSI KIADÁSO K ÖSSZESEN 1 395 6681 524 6421 399 782 92

4. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

eredeti módosított eredeti módosított

1. Költségvetési bevéte lek összesen 917 4071 084 530 575 568 53 Költségvetési kiadások összesen 1 267 7521 471 277 670 348 46
2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 20 000 129 650 120 503 93 Beruházási kiadások 1 062 6151 109 120 504 115 45
3. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből sz.bev. 46 362 69 434 49 027 71 Felujítások 27 322 10 144 37
4. Pénzügyi befektetések bevételei 26 505 24 637 19 593 80 Kötvény biztosíték befizetés 105 207 105 207 100
5. Önkormányzat fejlesztési költségvetési támogatása 4 390 4 390 100 Egyéb felhalmozási kiadások 70 278 41 105 58
6. Felhalmozási célú visszatéritendő tám.kölcsön megtér. 243 0 Hosszú lejáratú hitelek, kötvény kamata 7 633 8 809 9 777 111
7. EU támogatás 815 175 846 421 380 341 45 Tartalékok 197 504 150 541 0
8. Fejlesztési célú támogatásértékű bevételek 9 365 9 755 950 10
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 764
10. Fejlesztési ÁFA visszatérülése
11. Finanszírozási cé lú pénzügyi műveletek összesen 396 221 434 221 434 221100 Finanszírozási cé lú pénzügyi műveletek összesen 45 876 47 474 47 926 101
12. Előző évek pénzmaradv. felhalmozási célú igénybevét.396 221 396 221 396 221100 Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása 42 932 42 932 43 395 101
13. Hosszú lejáratú fejlesztési hitelek, kölcsönök felvétele 38 000 38 000 100 Rövid lejáratú hitelek törlesztése
14. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 944 4 542 4 531 100
15. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
16. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai

1 313 6281 518 7511 009 789 66 FELHALMOZÁSI KIADÁSO K ÖSSZESEN 1 313 6281 518 751 718 274 47

teljesítés %teljesítés %

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

KIADÁS
előirányzat

teljesítés %Kiadási jogcímek

Edelény Város Ö nkormányzatának 2013. évi működési célú bevéte le inek és kiadásainak mérlege

Bevéte li  jogcímek
előirányzat

teljesítés %

BEVÉTEL

előirányzat
Bevéte li  jogcímek Kiadási jogcímek

előirányzat

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Edelény Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási cé lú bevételeinek és kiadásainak mérlege
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5. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege 4/1. oldal
B E V É T E L E K ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít.

1. Intézményi működési bevételek 710 187 187 100 0 523 1 250 239 57 212 65 841 80 354 122 0 0 19

1.1   Egyéb saját működési bevétel 710 156 156 100 523 1 142 218 56 512 65 141 64 494 99 16

1.2   Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 31 31 106 700 700 15 860 2 266

1.3   Működési célú hozam, és kamatbevételek 2 3

2. Támogatásértékű bevételek 0 3 810 3 810 100 0 7 968 10 993 138 28 647 39 895 32 963 83 0 2 299 2 299 100

2.1 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 3 810 3 810 100 0 7 968 10 993 138 27 126 38 374 31 442 82 0 2 299 2 299 100

2.1.1 Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

2.1.2 Támogatásértékű működési bevétel 3 810 3 810 100 7 968 10 993 138 11 248 11 282 100 2 299 2 299 100

2.1.3 EU-s támogatás 27 126 27 126 20 160 74

2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 0 0 0 1 521 1 521 1 521 100 0 0 0

2.2.1 Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

2.2.2 EU-s támogatás 1 521 1 521 1 521 100

2.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatás

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3.2 Pénzügyi befektetésből származó bevétel

3.3 Üzemeltetésből származó bevétel

4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.

5. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

5.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kív.

6. Maradvány igénybevétele 0 1 960 1 960 100 0 0 0 0 7 806 7 806 100 0 793 793 100

6.1 Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele 1 960 1 960 100 7 806 7 806 100 793 793 100

6.2 Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele

7. Intézmény költségvetési bevételei összesen 710 5 957 5 957 100 0 8 491 12 243 144 85 859 113 542 121 123 107 0 3 092 3 111 101

8. Önkormányzati támogatás 446 523 75 758 75 758 100 0 332 183 324 445 98 150 333 153 950 129 680 84 95 393 100 173 98 565 98

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 447 233 81 715 81 715 100 0 340 674 336 688 99 236 192 267 492 250 803 94 95 393 103 265 101 676 98

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 447 233 81 715 81 715 100 0 340 674 336 688 99 236 192 267 492 250 803 94 95 393 103 265 101 676 98

Művelődési Központ, Könyvtár és 
Múzeum

előirányzat

telj. %

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde

előirányzat

telj. %

Polgármesteri Hivatal

előirányzat

telj. %

Közös Önkormányzati Hivatal

előirányzat

telj. %

Cím Bevételi jogcímek
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4/2 oldal
ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít.

1. Intézményi működési bevételek 0 91 91 100 57 212 65 932 80 464 122 115 189 0 0 173 111 66 64281 901 123

1.1   Egyéb saját működési bevétel 90 90 100 56 512 65 231 64 600 99 115 189 0 0 172 411 65 910 65 898 100

1.2   Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések 700 700 15 860 2 266 0 0 0 700 731 15 997 2281

1.3   Működési célú hozam, és kamatbevételek 1 1 0 1 4 0 1 6

2. Támogatásértékű bevételek 0 3 402 3 402 100 28 647 45 596 38 664 85 23 223 0 0 51 870 57 374 53 467 93

2.1 Működési célú támogatásértékű bevételek 0 3 402 3 402 100 27 126 44 075 37 143 84 23 223 0 0 50 349 55 853 51 946 93

2.1.1 Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 23 223 0 0 23 223 0 0

2.1.2 Támogatásértékű működési bevétel 3 402 3 402 100 0 16 949 16 983 100 0 0 0 0 28 727 31 786 111

2.1.3 EU-s támogatás 27 126 27 126 20 160 74 0 0 0 27 126 27 126 20 160 74

2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 0 0 1 521 1 521 1 521 100 0 0 0 1 521 1 521 1 521 100

2.2.1 Társadalombizt.pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 0 0 0

2.2.2 EU-s támogatás 1 521 1 521 1 521 100 0 0 0 1 521 1 521 1 521 100

2.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatás

3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

3.2 Pénzügyi befektetésből származó bevétel

3.3 Üzemeltetésből származó bevétel

4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.

5. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

5.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kív.

6. Maradvány igénybevétele 0 116 116 100 0 8 715 8 715 100 0 0 0 0 10 675 10 675 100

6.1 Előző évek pénzm.működési célú igénybevétele 116 116 100 0 8 715 8 715 100 0 0 0 0 10 675 10 675 100

6.2 Előző évek pénzm.felhalmozási célú igénybevétele

7. Intézmény költségvetési bevételei összesen 0 3 609 3 609 100 85 859 120 243 127 843 106 138 412 0 0 224 981 134 691 146 043 108

8. Önkormányzati támogatás 64 260 47 675 47 675 100 309 986 301 798 275 920 91 129 707 0 0 886 216 709 739 676 123 95

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 64 260 51 284 51 284 100 395 845 422 041 403 763 96 268 119 0 0 1 111 197 844 430 822 166 97

9. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 64 260 51 284 51 284 100 395 845 422 041 403 763 96 268 119 0 0 1 111 197 844 430 822 166 97

Szociális Szolgáltató Központ

előirányzat

telj. %

Intézményi bevételek összesen

előirányzat

telj. %

Edelényi Nefelejcs Óvoda

előirányzat

telj. %

Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 

összesen

előirányzat

telj. %

Cím Bevételi jogcímek
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Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2013. évi költségvetésének mérlege

4/3. oldal

K I A D Á S O K ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít.

1. Működési költségvetés kiadásai 447 233 81 715 81 715 100 0340 658 331 091 97 234 571 265 253 243 448 92 95 393 103 265 101 505 98

1.1. Személyi juttatások 129 127 26 856 26 856 100 104 549 100 720 96 80 973 96 241 92 025 96 63 219 70 312 69 128 98

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 32 484 6 917 6 917 100 26 030 25 426 98 21 872 22 552 21 980 97 17 019 18 208 17 910 98

1.3. Dologi kiadások 50 135 8 198 8 198 100 27 266 23 232 85 131 726 146 460 129 443 88 15 155 14 002 13 724 98

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 235 487 37 082 37 082 100 182 813 181 380 99

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 2 662 2 662 100 0 0 333 0 0 0 0 743 743 100

1.5.1 Működési célú pénzmaradvány átadás

1.5.2. Működési célú támogatásértékű kiadás 2 325 2 325 100 333 743 743 100

1.5.3. Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre 337 337 100

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 0 0 0 16 16 100 1 621 2 239 2 239 100 0 0 0

2.1. Beruházási kiadások 16 16 100 1 621 2 239 2 239 100

2.2. Felujítások

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.4.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív.

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai

 KIADÁSOK ÖSSZESEN 447 233 81 715 81 715 100 0 340 674 331 107 97 236 192 267 492 245 687 92 95 393 103 265 101 505 98

3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -1578 3582 1101 -384

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 447 233 81 715 80 137 98 0 340 674 334 689 98 236 192 267 492 246 788 92 95 393 103 265 101 121 98

%

Művelődési Központ, Könyvtár és 
Múzeum

előirányzat

telj. %

előirányzat

telj.

Közös Önkormányzati Hivatal Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsöde

előirányzat

telj. %

Cím Kiadási jogcímek
előirányzat

telj. %

Polgármesteri Hivatal
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4/4. oldal

ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít.

1. Működési költségvetés kiadásai 64 260 51 284 51 284 100 394 224 419 802 396 237 94 267 619 0 0 1 109 076 842 175 809 043 96

1.1. Személyi juttatások 43 704 36 662 36 662 100 187 896 203 215 197 815 97 137 664 0 0 454 687 334 620 325 391 97

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó 11 713 9 074 9 074 100 50 604 49 834 48 964 98 37 256 0 0 120 344 82 781 81 30798

1.3. Dologi kiadások 8 843 5 432 5 432 100 155 724 165 894 148 599 90 92 599 0 0 298 458 201 358 180 029 89

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 0 0 235 587 219 895 218 462 99

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 116 116 100 0 859 859 100 0 0 0 0 3 521 3 854 109

1.5.1 Működési célú pénzmaradvány átadás

1.5.2. Működési célú támogatásértékű kiadás 116 116 100 0 859 859 100 0 0 0 0 3 184 3 517 110

1.5.3. Működési célú pénzeszköz átadás államházt.kívülre 0 337 337 100

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 0 0 1 621 2 239 2 239 100 500 0 0 2 121 2 255 2 255 100

2.1. Beruházási kiadások 1 621 2 239 2 239 100 500 0 0 2 121 2 255 2 255 100

2.2. Felujítások

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.4.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államházt.kív.

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN 64 260 51 284 51 284 100 395 845 422 041398 476 94 268 119 0 0 1 111 197 844 430 811 298 96

3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 2721

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 64 260 51 284 51 284 100 395 845 422 041 398 476 94 268 119 0 0 1 111 197 844 430 814 019 96

előirányzat

telj. %

Szociális Szolgáltató Központ

előirányzat

telj. %

Cím Kiadási jogcímek
Edelényi Nefelejcs Óvoda

előirányzat

telj. %

Művelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 

összesen Intézményi kiadások összesen

előirányzat

telj. %
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6. melléklet a 6/2013. (IV.23.) önkormányzati határozathoz

2/1 oldal

ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít.

1. I. Működési költségvetés kiadásai 428 713 75 075 75 075 100 13 773 3 407 3 407 100 0 2 638 2 638 100 0 0 0 0 0 0

1.1. Személyi juttatások 121 855 22 094 22 094 100 7 272 2 685 2 685 100 2 077 2 077 100

1.2. Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó 30 603 5 6415 641 100 1 881 715 715 100 561 561 100

1.3. Dologi kiadások 40 768 7 596 7 596 100 4 620 7 7 100

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások 235 487 39 744 39 744100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1 Önkormányzat által folyósított ellátások 235 487 37 082 37 082 100

1.5.2. Működési célú pénzmaradvány átadás

1.5.3. Működési célú támogatásértékű kiadás 2 325 2 325 100

1.5.4 Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre 337 337 100

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Beruházási kiadások

2.2. Felujítások

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.4.3. Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 428 713 75 075 75 075 100 13 773 3 407 3 407 100 0 2 638 2 638 100 0 0 0 0 0 0

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

Edelényi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Cím Kiadási jogcímek

Polgárm. Hivatal Kistérségi hivatal Állom.-ba nem tartozók Közfoglalkoztatás Vásárolt közszolg.
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2/2 oldal

ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít.

1. I. Működési költségvetés kiadásai 127 56 56 100 420 89 89 100 1 549 419 419 100 2 651 31 31 100 447 233 81 715 81 715 100

1.1. Személyi juttatások 129 127 26 856 26 856 100

1.2. Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó 32 484 6 917 6 917 100

1.3. Dologi kiadások 127 56 56 100 420 89 89 100 1 549 419 419 100 2 651 31 31 100 50 135 8 198 8 198 100

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235 487 39 744 39 744 100

1.5.1 Önkormányzat által folyósított ellátások 235 487 37 082 37 082 100

1.5.2. Működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0

1.5.3. Működési célú támogatásértékű kiadás 0 2 325 2 325 100

1.5.4 Működési célú pénzeszköz átad.államh.kívülre 0 337 337 100

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Beruházási kiadások

2.2. Felujítások

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalmozási célú maradvány átadás

2.4.2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

2.4.3. Felhalm.célú pénzeszköz átad.államh.kívülre

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 127 56 56 100 420 89 89 100 1 549 419 419 100 2 651 31 31 100 447 233 81 715 81 715 100

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

előirányzatelőirányzat

teljesít. %

Kiadási jogcímek

Tovább száml. szolg. Pénzügyi szolg.kiad Száml. szellemi tevék. Adók, díjak Kiadás összesen

előirányzat

teljesít. %

előirányzat

teljesít. %

Edelényi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Cím
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7. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

2/1.oldal

ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít.

1. I. Működési költségvetés kiadásai 0 326 078 320 522 98 0 10 428 6 062 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Személyi juttatások 96 417 95 961 100 8 132 4 759 59

1.2. Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó 23 834 24 176 101 2 196 1 250 57

1.3. Dologi kiadások 23 014 18 672 81 100 53 53

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 182 813 181 713 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.5.1 Önkormányzat által folyósított ellát. 182 813 181 380 99

1.5.2. Műk. célú pénzmaradvány átad.

1.5.3. Műk. célú támogatásértékű kiad. 333

1.5.4 Műk. célú pénze.átad.államh.kív.

2. II.Felhalm.költségvetés kiadásai 0 16 16 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Beruházási kiadások 16 16 100

2.2. Felujítások

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalm. célú maradvány átadás

2.4.2. Felhalm. célú támogatásértékű kiad.

2.4.3. Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív.

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 326 094 320 538 98 0 10 428 6 062 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0

telj. %

előirányzat

telj. %

előirányzat

telj. %

előirányzat

telj. %

előirányzat

telj.

Cím Kiadási jogcímek
Közös Önkorm.Hivatal Kistérségi hivatal Állom.-ba nem tartozók

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Közfoglalkoztatás Vásárolt közszolg.

%

előirányzat
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2/2.oldal

ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít.

1. I. Működési költségvetés kiadásai 0 71 218 307 0 331 84 25 0 1 1301 725 153 0 2 620 2 480 95 0 340 658 331 091 97

1.1. Személyi juttatások 0 104 549 100 720 96

1.2. Munkaadókat terh.jár, és szoc.hj.adó 0 26 030 25 426 98

1.3. Dologi kiadások 71 218 307 331 84 25 1 130 1 725 153 2 620 2 480 95 0 27 266 23 232 85

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0

1.5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 813 181 713 99

1.5.1 Önkormányzat által folyósított ellát. 0 182 813 181 380 99

1.5.2. Műk. célú pénzmaradvány átad. 0 0 0

1.5.3. Műk. célú támogatásértékű kiad. 0 0 333

1.5.4 Műk. célú pénze.átad.államh.kív. 0 0 0

2. II.Felhalm.költségvetés kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 100

2.1. Beruházási kiadások 0 16 16 100

2.2. Felujítások 0 0 0

2.4. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.1. Felhalm. célú maradvány átadás 0 0 0

2.4.2. Felhalm. célú támogatásértékű kiad. 0 0 0

2.4.3. Felhalm.célú pénze.átad.államh.kív. 0 0 0

2.4.4. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 0 71 218 307 0 331 84 25 0 1 130 1 725 153 0 2 620 2 480 95 0 340 674 331 107 97

%

előirányzat

telj. %telj. %

Cím Kiadási jogcímek
előirányzat

telj.

előirányzat

Száml. szellemi tevék. Adók, díjak

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Kiadás összesen

előirányzat

telj. %

előirányzat

telj. %

Tovább száml. szolg. Pénzügyi szolg.kiad
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8. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

eredeti módosított

Önkormányzat 2 1 1
Polgármesteri Hivatal 46 0 9
Közös Önkormányzati Hivatal 0 44 33
Kistérségi Hivatal 3 3 2
Szociális Szolgáltató Központ 76 0 0
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 51 42 42
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 30 31 31
Edelényi Nefelejcs Óvoda 21 0 21
Összesen 229 121 139

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

Önkormányzat 2 11 11 100 24 21 88
Polgármesteri Hivatal
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Szociális Szolgáltató Központ
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum 7 5 71 1 1 100
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 4 3 75
Edelényi Nefelejcs Óvoda
Összesen 0 0 2 22 19 86 0 25 22 88

előirányzat

Engedélyezett létszám (fő)

telj. %

6 órás
előirányzat

telj. %

8 órás

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

előirányzat

telj.

Engedélyezett létszám (fő)

4 órás
előirányzat

telj.
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9. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

eredeti módosított

Önkormányzat
1. Tájház bővítése, felújítása 28 684 28 386 28 382 100
2. Belvárosi gyüjtőút korszerűsítése 146 258 143 481 143 222 100
3. Mátyás Óvoda fejlesztése 126 306 136 220 13 688 10
4. Belváros fejlesztése 754 218 772 128 306 785 40
5. Járási Hivatal elhelyezése 1 100 1 310 1 309 100
6. Borsodi úti tulajdonrész megvásárlása 1 778 1 778 1 778 100
7. Ingatlan megvásárlása 2 000 2 000 0 0
8. István k.65 pályázat engedélyezési költségeire 150 150 0 0
9. István király út 46 ingatlan megvásárlása 2 300 2 300 100
10. Gyermekorvosi körzet részére informatikai eszk. 215 215 100
11. Szemétszállítás számlázási program 327 250 76
12. Gyermekjóléti alapellátás fejlesztési pály.eng.elj. 25 9 36
13. Mezőgazdasági vetőgép 318 300 94
14. Árvíz rekonstrukció 3 007 31 1
15. Startmunkaprogram 390 390 100
16. Víziközmű projekt 3 270 80 2
17. Családsegítő pályázathoz kiviteli terv 4 064 6 0
18. Gyalogosátkelőhelyek kivitelezése 476 0 0
19. MLSZ műfüves pályák 5 320 1 288 24
20. MLSz élőfüves talajmechanika 254 381 150
21. Családsegítő, Mátyás Óvoda  átköltözése 1 446 1 446 100

Szociális Szolgáltató Központ
1. Hűtőkamra 500 0 0
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1. Városi Tv-hez eszközvásárlás 100 100 100 100
2. TÁMOP pályázatból eszközbeszerzés 1521 1 649 1 649 100
3. Közművelődési támogatás 204 274 134
4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 286 216 76

1. Számítástechnikai eszköz beszerzése 16 16 100

Beruházási kiadások összesen 1 062 615 1 109 120 504 115 45

10. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

eredeti módosított

19 802 2 624 13
7 520 7 520 100

0 27 322 10 144 37

Önkormányzat
1. Víziközmű felújítása
2. Közutak állapotának javítása

teljesítés %

teljesítés %

Felujítási kiadások összesen

Beruházási feladat
előirányzat

Beruházási feladat
előirányzat

Közös Önkormányzati Hivatal
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11. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék összegének célonkénti részletezése

ezer Ft-ban

eredeti módosított

1. Államkötvény 2007-2010.évi 150 120 44 913
2. Kötvénykibocsátás maradványa 41 666 13 336
3. Turisztikai attrakció pályázat önereje 850 850
4. Családsegítő bővítéséhez pályázati önerő 4 868 4 868
5. Egyes szoc.ellátások támogatás maradványa 9 227 0
6. Sportlétesítmény pályázat önerő 0
7. Árvíz rekonstrukciós pályázat önerő maradványa 6 266
8. Sportpálya értékesítés maradványa 7 174
9. Élőfüves sportpálya önerő 31 442
10. Fejlesztési hitel felvétel 30 000
11. Útfelújítás 11 692

Összesen 206 731 150 541

12. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

ezer Ft-ban

eredeti módosított
1. EVSE támogatás 800 800 800 100
2. Bódvavölgyi Tömegsport támogatás 3 000 5 800 5 800 100
3. Orvosi ügyelet támogatása 5 390 5 390 5 390 100
4. Bursa támogatás 560 560 135 24
5. Esélyegyenlőségi pályázat maradvány átadása 177 177 100
6. Gyermektartásdíj átadása 337 337 100
7. Üzemanyag kártya egyenleg átadása 365 365 100
8. Pénzmaradvány átadása 6 423 6 423 100
9. Jelzőrendszeres házi seg.nyújt. támogatás átadása 864 864 100
10. Környezetvéd. Alapból rendelkezésre álló forrás felh. 3 569 3 690 103

11.

Szerkezetátalakítási (gyermekjóléti és családsegítés) 
támogatás, bérkompenzáció, üzemeltetési támogatás és 
közfoglalkoztatás önerejének átadása az 
Inzézményfenntartói Társulás részére 138 685 140 124 101

12.
Közfoglalkoztatással kapcsolatos támogatás átadása a 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek 2 304 2 304 100

13.
Megsemmisült házakkal kapcsolatos biztosítói 
kártérítés átadása 314 314 100

14.
Kormányhivatalnak megelőlegezett gyermektartásdíj 
átadása 333

1. Intézményfenntartói Társulásnak támogatás átadás 592 554 94
2. Labdarúgó pálya építés önrészének átadása 69 657 40 522 58

teljesítés %

Megnevezés
előirányzat

Megnevezés
előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadások, egyéb támogatások 
összesen 9 750 165 588 167 056 101

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, egyéb 
támogatások összesen 0 70 249 41 076 58 
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13. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

eredeti módosított

1. Helyi adók 120 000 120 000 109 033 91

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 26 505 24 637 19 593 80

3. Díjak, pótlékok, birságok 10 300 10 300 5 371 52

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 
vagyonhasznosításból származó bevétel, 66 362 199 084169 530 85

5. Részvények, részesedések értékesítése

6. Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

223 167 354 021 303 527 86

14. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

eredeti módosított

1. Beruházás a 21.századi iskolába (célhitel) 2 180 2 180 3 354 154

2. Művelődési Ház rekonstrukciós hitel 764 764 1 177 154

3. Kibocsátott kötvény 42 932 44 530 43 395 97

45 876 47 474 47 926 101

%

Saját bevételek összesen

Sor- 
szám

Bevételi jogcímek előirányzat

Összes kötelezettség

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Sor- 
szám Megnevezés

előirányzat

teljesítés %

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei

teljesítés
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15. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2/1

ezer Ft-ban

EU-s projekt neve, azonosítója: Borsodi Tájház felújítása ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023

terv tény
Saját erő -131 11 305 5 076 4 945
EU Önerő Alap támogatás 5 858 5 858
EU-s forrás 43 899 17 375 17 320 61 219
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 43 768 28 680 28 254 0 72 022

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 472 528 528 1 000
Egyéb dologi jellegű kiadások 3 040 5 042 4 148 7 188
Beruházások ÁFÁ-val 40 256 504 1 480 41 736
Eszközbeszerzés 22 606 22 098 22 098
Kiadás összesen 43 768 28 680 28 254 0 72 022

EU-s projekt neve, azonosítója: Belvárosi gyűjt őút korszerűsítése ÉMOP-3.1.2/D 2-2010-0003

terv tény
Saját erő -26 326 34 452 33 996 -483 7 187
EU Önerő Alap támogatás 0
EU-s forrás 29 309 107 504 106 762 483 136 554
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 2 983 141 956 140 758 0 143 741

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 0
Egyéb dologi jellegű kiadások 2 983 7 013 5 792 8 775
Beruházások ÁFÁ-val 134 207 134 966 134 966
Eszközbeszerzés 736 0 0
Kiadás összesen 2 983 141 956 140 758 0 143 741

EU-s projekt neve, azonosítója: Nefelejcs Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017

Összesen

terv tény
Saját erő 12 940 -7 602 -7 629 5 311
EU Önerő Alap támogatás 0
EU-s forrás 93 281 7 602 7 629 100 910
Hitel 0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány) 0
Források összesen 106 221 0 0 0 106 221

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 2 114 2 114
Egyéb dologi jellegű kiadások 4 819 4 819
Beruházások ÁFÁ-val 99 288 99 288
Eszközbeszerzés 0
Kiadás összesen 106 221 0 0 0 106 221

2013. utáni 
tervezett 
kifizetés

2013.évi előirányzat

Források

2013. előtti 
kifizetés és 

forrása

2013. utáni 
tervezett 
kifizetés Összesen

2013.évi előirányzat

Források

2013. előtti 
kifizetés és 

forrása

2013.évi előirányzat

Források

2013. előtti 
kifizetés és 

forrása

2013. utáni 
tervezett 
kifizetés Összesen
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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

terv tény
Saját erő 25 555 76 912 -28 634 89 806 86 727
EU Önerő Alap támogatás 27 732 27 732
EU-s forrás 19 474 561 173 202 531 426 595 648 600
Hitel 0
Egyéb forrás(Eu-s pénzmaradvány) 0
Források összesen 45 029 638 085 201 629 516 401 763 059

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 0
Egyéb dologi jellegű kiadások 45 029 50 384 22 566 26 518 94 113
Beruházások ÁFÁ-val 587 701 179 063 489 883 668 946
Eszközbeszerzés 0
Kiadás összesen 45 029 638 085 201 629 516 401 763 059

EU-s projekt neve, azonosítója: Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése
ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003

terv tény
Saját erő 10 6 306 2 910 870 3 790
EU Önerő Alap támogatás 2 526 2 526
EU-s forrás 120 000 10 988 109 012 120 000
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 10 126 306 13 898 112 408 126 316

Kiadások, költségek 0
Személyi jellegű 2 477 1 358 1 119 2 477
Egyéb dologi jellegű kiadások 10 4 420 855 3 565 4 430
Beruházások ÁFÁ-val 116 853 11 685 105 168 116 853
Eszközbeszerzés 2 556 0 2 556 2 556
Kiadás összesen 10 126 306 13 898 112 408 126 316

EU-s projekt neve, azonosítója: Interaktív könyvtárral a jövőért
TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084

terv tény
Saját erő 0
EU Önerő Alap támogatás 0
EU-s forrás 9 646 28 647 21 680 7 256 38 582
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 9 646 28 647 21 680 7 256 38 582

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 2 507 7 561 9 601 1 093 13 201
Egyéb dologi jellegű kiadások 6 253 19 565 10 431 6 163 22 847
Beruházások ÁFÁ-val 0
Eszközbeszerzés 886 1 521 1 648 2 534
Kiadás összesen 9 646 28 647 21 680 7 256 38 582

Összesen

2013.évi előirányzat

Összesen

2013.évi előirányzat

Források

2013. előtti 
kifizetés és 

forrása
2013. utáni 

kifizetés

Források

2013. előtti 
kifizetés és 

forrása

2013. utáni 
tervezett 
kifizetés

Források

2013. előtti 
kifizetés és 

forrása
2013. utáni 

kifizetés

Összesen

2013.évi előirányzat
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EU-s projekt neve, azonosítója: Edelény Város árvíz rekonstrukciója
ÉMOP 3.1.2./E-11-2011-0069

terv tény

Saját erő 1 206 -995 1 026 4 605 6 837
EU Önerő Alap támogatás 0
EU-s forrás 4 002 0 129 888 129 888
Hitel 0
Egyéb forrás 0
Források összesen 1 206 3 007 1 026 134 493 136 725

Kiadások, költségek
Személyi jellegű 919 1 816 2 735
Egyéb dologi jellegű kiadások 1 206 3 007 107 9 899 11 212
Beruházások ÁFÁ-val 122 778 122 778
Eszközbeszerzés 0
Kiadás összesen 1 206 3 007 1 026 134 493 136 725

Források összesen 208 863 966 681 407 245 770 558 1 386 666
Kiadás összesen 208 863 966 681 407 245 770 558 1 386 666

Források
2013. előtti 
kifizetés és 

forrása

2013.évi előirányzat
2013. utáni 

kifizetés
Összesen
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16. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított e l látások 

ezer Ft-ban

eredeti módosított

Átmeneti segély Szt.45.§. 11 400 11400 12 133 106

Temetési segély Szt.46.§. 960 960 656 68

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.21.§ 6 808 6808 1 296 19

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

Rászorultságtól függő pénzbeli szociál is, gyermekvédelmi el látások összesen 19 168 19 168 14 085 73

Természetben nyujtott lakásfenntartási támogatás Szt.47.§(1)bek.)b pont 

Természetben nyujtott rendszeres szociális segély Szt.47.§(1)bek.a) pont 
Adósságkez.szolg.keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 
Szt.55/a §(3)bek.

Átmeneti segély Szt.47.§ (1)bek.c)pont 4 000 5826 2 071 36

Temetési segély Szt.47.§.(1)bek.d)pont

Köztemetés Szt.48.§ 500 500 616 123

Közgyógyellátás Szt.49.§ 1 400 0 0
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények 
Gyvt.148§(5)bek.,Közokt.tv.10§(4)bek,Tpr.tv.8.§(4)bek. 8092 8 094 100

Étkezés Szt.62.§.

Házi segítségnyujtás Szt.63.§.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  (Gyvt.18.§ (5)bek.alapján)

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt.20/C.§ (4) bek.

Természetben nyujtott szociál is el látások összesen 5 900 14 418 10 781 75

Önkormányzat által folyósított szociál is, gyermekvédelmi e l látások összesen 25 068 33 586 24 866 74

17. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal által folyósított szociál is el látások

eredeti módosít.

Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§(1bek.b,-d)pont 19 639 3 204 3 204 100

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek. 177 840 24 393 24 393 100

Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37/.§.(1)bek.a)pont 18 468 3 297 3 297 100

Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek 336 336 336 100

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont 16 800 3 642 3 642 100

Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek 1 854 2 056 2 056 100
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása 
(Gyvt.20/A.§)
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
pótléka (Gyvt.20/B.§) 60 60 100

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § 550

Közgyógyellátás Szt.50§(1-2)bek. 94 94 100

Rászorultságtól függő pénzbeli szociál is, gyermekvédelmi el látások összesen 235 487 37 082 37 082 100

Ápolási díjat terhelő járulék 200 89 89 100
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociál is, gyermekvédelmi e l látások 
összesen 235 687 37 171 37 171 100

Ellátási forma megnevezése
elői rányzat

te l jesít. %

Ellátási forma megnevezése
elői rányzat

te l jesítés %
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18. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított szociál is el látások

eredeti módosított
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§(1bek.b,-d)pont, 
egészségkár.sz.rész.Szt. 37/.§.(1)bek.a)pont 39 409 39 396 100
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek. 111 280 111 280 100
Időskorúak járadéka Szt.32/B.§ (1) bek

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(1)bek.a)pont 18 714 18 714 100
Ápolási díj (normatív) Szt.41.§(1), 43/A§ (1)és (4)bek
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeni támogatása 
(Gyvt.20/A.§) 10 666 10 423 98
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
pótléka (Gyvt.20/B.§) 494 472 96
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § 850 830 98
Közgyógyellátás Szt.50§(1-2)bek. 1 400 265 19

Rászorultságtól függő pénzbeli szociál is, gyermekvédelmi el látások összesen 0 182 813 181 380 99
Ápolási díjat terhelő járulék
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociál is, gyermekvédelmi e l látások 
összesen 0 182 813 181 380 99

Ellátási forma megnevezése
elői rányzat

te l jesítés %
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19. melléklet a 6/2014. (IV.23.) 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 74
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 74
       - 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 74

KIMUTATÁS 
a közvetett támogatások tervezett összegéről 

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő 
elengedésének összege  

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 
elengedésének összege 
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20.melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban
Sor. Megnevezés Összege (e Ft)
szám

1. Pénzkészlet 2013. január 1-jén 466 487
ebből:

2.      - Bankszámlák egyenlege 465 192
3.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 295
4. Bevételek ( + ) 2 727 205
5. Kiadások  ( - ) 2 796 180
6. Záró pénzkészlet egyenlege 2013. december 31-án 397 512

ebből:
7.      - Bankszámlák egyenlege 396 306
8.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 206

KIMUTATÁS

Edelény Város Önkormányzatának

2013.évi pénzeszköz változásának levezetéséről
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21.melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

2013. 2014. 2015. 2016.
1. Működési célú

2. Felhalmozási célú 

  - Beruházás a 21.századi iskolába célhitel 2003 2013 0

  - Művelődési Ház felujításhoz célhitel 2006 2025 14 117

  - Kötvénykibocsátás 2007 2027 265 416

  - Fejlesztési hitel (Boldva) 2013 2018 30 000

  - Fejlesztési hitel (Szendrő) 2013 2015 8 000

Összesen 317 533 0 0 0

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról 
lejárat szerinti bontásban

Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve
Hitelállomány december 31-én
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22.melléklet a 6/2014.(IV.23) önkormányzati rendelethez

                

ezer Ft-ban

Megnevezés 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017-2027. év
Hitel törlesztés 4 531 350

Kötvénybeváltás kiadásai 43 395

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése pályázat 201 629 516 401

Edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése pályázat 13 898 112 408

Interaktív könyvtárral a jövőért pályázat 21 680 7 256

Edelény város árvíz rekonstrukciója pályázat 1 026 134 493

Összesen 286 159 770 908 0 0 0

Tájékoztató tábla

Több éves kihatással járó döntésekről
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23.melléklet a 6/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít. eredeti módosít.

Bevételek
Saját bevétel 890 890 783 88 1 016 1 016 1 430 141 190 190 16788 2 096 2 096 2 380 114

Központi hozzájárulás

Önkormányzati támogatás 4 384 4 588 2 724 59 2 409 2 409 1 288 53 740 740 563 76 7 533 7 737 4 575 59

Bevétel összesen 5 274 5 478 3 507 64 3 425 3 425 2 718 79 930 930 730 78 9 629 9 833 6 955 71

Kiadások
Személyi juttatás 3 093 3 253 2 405 74 936 936 977 104 455 455 454 100 4 484 4 644 3 836 83

Járulékok 835 879 650 74 250 250 265 106 125 125 113 90 1 210 1 254 1 028 82

Dologi kiadás 1 246 1 246 352 28 2 239 2 239 1 476 66 350 350163 47 3 835 3 835 1 991 52

Beruházás 100 100 100 100 100 100 100 100

Kiadás összesen 5 274 5 478 3 507 64 3 425 3 425 2 718 79 930 930 730 78 9 629 9 833 6 955 71

%

Rakacai üdülő Összesen
előirányzat

teljesítés %

előirányzat

teljesítés %

Tájékoztató tábla
az önkormányzat önként vállalt feladatairól

Feladat megnevezése
%

Panzió
előirányzat

Városi Televízió
előirányzat

teljesítés teljesítés
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24. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Záró Forgatási Egyéb akt., Előző Vállalk. Tárgyévi Finanszír. Pénzm. Módosított Pénz- Jóváhagyott
pénzkészlet célú finan- passzív évben tevékenys. helyesbített származó terhelő pénzma- maradvány pénzma-

Intézmény megnevezése szírozási pü.elsz. képzett pénzforg. pénzma- korrekció elvonás radvány elvonás radvány
műveletek összesen tartalék maradv. radvány
egyenlege maradv.

A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K.

Edelény Város Önkorm. 391 327 3 087 394 414 -33 666 360 748 22 887 383 635

Közös Önk. Hivatal 1 999 3 582 5 581 7 738 13 319 0 13 319

Mátyás Óvoda és Bölcsőde 171 171 1 608 1 779 -1 496 283

M űv.Központ,Könyvt.M. 4 015 1 101 5 116 24 270 29 386 -21 391 7 995

Összesen 397 512 0 7 770 0 0 405 282 -50 0 405 232 0 405 232

Összesenből TB maradv. 0 0

Edelény Város Önkormányzatának
2013. évi pénzmaradványa
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25. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Előző év Tárgyév % Előző év Tárgyév %

A.) Befektetett eszközök D.) Saját tőke
I.   Immeteriális javak 4 005 2 830 71 I.  Tartós tőke 6 090 015 5 909 898 97

II.  Tárgyi eszközök 1 809 758 1 728 413 96 II. Tőkeváltozások 279 616 1 208 459 432

III. Befektetett pénzügyi eszk. 19 538 15 774 81

IV. Üzemeltetésre átad.eszk. 5 679 503 5 684 202 100

Befektetett eszk. Összesen 7 512 804 7 431 219 99 Saját töke összesen 6 369 631 7 118 357 112

B.) Forgóeszközök E.) Tartalékok
I.   Készletek 5 376 29 1 I.  Költségvetési tartalék 428 812 405 282 95

II.  Követelések 126 756 108 219 85 II. Vállalkozási tartalék

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 472 759 397 660 84

V. Egyéb aktív pü.elszámolás 6 840 7 829 114

Forgóeszközök összesen 611 731 513 737 84 Tartalékok össesen 428 812 405 282 95

F.) Kötelezettségek
I.   Hosszú lejáratú kötelez. 972 093 291 254 30

II.  Rövid lejáratú kötelezetts. 352 216 129 856 37

III. Egyéb passzív pü.elszám. 1 783 207 12

Kötelezettségek összesen 1 326 092 421 317 32

Eszközök összesen 8 124 535 7 944 956 98 Források összesen 8 124 535 7 944 956 98

Edelény Város Önkormányzatának
vagyonmérlege 2013. december 31-én

Eszközök

Állományi érték

Források

Állományi érték
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26. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal

ezer Ft-ban
Sor Előző év Tárgyév Változás

szám %-a

1 2 3 4 5

I. Immateriális javak 1 4 005 2 830 71

1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 1 529 528 1 279 685 84

2.) Gépek, berendezések és felszerelések 3 43 851 52 145 119

3.) Járművek 4 29 329 18 572 63

4.) Tenyészállatok 5

5.) Beruházások, felújítások 6 207 050 378 011 183

6.) Beruházásokra adott előlegek 7

7.) Állami készletek, tartalékok 8

II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6+7+8) 9 1 809 758 1 728 413 96

III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 19 538 15 774 81

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncessz.adott eszk. 11 5 679 503 5 684 202 100

A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+10+11) 12 7 512 804 7 431 219 99

I. Készle tek 13 5 376 29 1

1.) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 14 45 305 20 337 45

2.) Adósok 15 62 665 63 904 102

3.) Rövid lejáratú adott kölcsönök 16 294 294 100

4.) Egyéb követelések 17 18 492 23 684 128

II. Követelések (14+15+16+17) 18 126 756 108 219 85

III. Értékpapírok 19

IV. Pénzeszközök 20 472 759 397 660 84

V. Egyéb aktív pénzügyi e lszámolások 21 6 840 7 829 114

B./ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (13+14+19+20+21) 22 611 731 513 737 84

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12+22) 23 8 124 535 7 944 956 98

Edelény Város Önkormányzatának
2013. évi

vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK

állományi érték
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2/2 oldal

ezer Ft-ban
Sor Előző év Tárgyév Változás

szám %-a

1 2 3 4 5

1.) Tartós tőke 24 6 090 015 5 909 898 97

2.) Tőkeváltozás 25 279 616 1 208 459 432

3.) Értékelési tartalék 26

D./ SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (24+25+26) 27 6 369 631 7 118 357 112

1.) Költségvetési tartalékok 28 428 812 405 282 95

2.) Vállalkozási tartalékok 29

E./ TARTALÉKOK ÖSSZESEN (28+29) 30 428 812 405 282 95

1.) Hosszú lejáratú kapott kölcsönök 31

2.) Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátás 32 957 975 247 113 26

3.) Beruházási és fejlesztési hitelek 33 14 118 44 141 313

4.) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 34

I. Hosszú le járatú kötelezettségek összesen (31+32+33+34) 35 972 093 291 254 30

1.) Rövid lejáratú kölcsönök 36

2.) Rövid lejáratú hitelek 37 53 533 7 976 15

3.) Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból 38 66 048 18 303 28

4.) Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból (szállítók) 39 174 206 94 051 54

5.) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 40 58 429 9 526 16

ebből: - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek 41

          - költségvetéssel szembeni kötelezettségek 42 14 10 71

          - helyi adók miatt i kötelezettségek 43 8 174 8 535 104

          - támogatási program előlege miatt i kötelezettségek 44 48 742 0

          - előfinanszírozás miatt i kötelezettségek 45

          - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek 46

          - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv.évi törl.részre 47

          - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejár.kötelezetts. 48 1 499 981 65

          - a tárgyévet követő évet terhelő rövid lejáratú kötelezetts. 49

          - egyéb különféle kötelezettségek 50

II. Rövid le járatú kötelezettségek összesen (36+37+38+39+40) 51 352 216 129 856 37

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 52 1 783 207 12

F./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (63+68+84) 53 1 326 092 421 317 32

FORRÁSOK ÖSSZESEN (55+62+85) 54 8 124 535 7 944 956 98

2013. évi

vagyonkimutatása

FORRÁSOK

állományi érték

Edelény Város Önkormányzatának
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27. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Előző évi Auditálási Előző év auditált Tárgyévi Auditálási Tárgyév auditált
költségvetési eltérések egyszerűsített költségvetési eltérések egyszerűsített

beszámoló záró (+/-) beszámoló záró beszámoló záró (+/-) beszámoló záró
adatai adatai adatai adatai

7 512 804 0 7 512 804 7 431 219 0 7 431 219
I. Immateriális javak 4 005 4 005 2 830 2 830

II. Tárgyi eszközök 1 809 758 1 809 758 1 728 413 1 728 413

III. Befektetett pü-i eszközök 19 538 19 538 15 774 15 774

IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, 
vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett  
eszközök 5 679 503 5 679 503 5 684 202 5 684 202

611 731 0 611 731 513 737 0 513 737
I.  Készletek 5 376 5 376 29 29

II. Követelések 126 756 126 756 108 219 108 219

III. Értékpapírok 0 0

IV. Pénzeszközök 472 759 472 759 397 660 397 660

V. Egyéb aktív pénzügyi eszközök 6 840 6 840 7 829 7 829

8 124 535 0 8 124 535 7 944 956 0 7 944 956

6 369 631 0 6 369 631 7 118 357 0 7 118 357
I. Tartós tőke 5 816 338 5 816 338 5 909 898 5 909 898

II. Tőkeváltozás 553 293 553 293 1 208 459 1 208 459

428 812 0 428 812 405 282 0 405 282
I. Költségvetési tartalékok 428 812 428 812 405 282 405 282

II.  Vállalkozási tartalékok 0 0

1 326 092 0 1 326 092 421 317 0 421 317
I.  Hosszú lejáratú kötelezettségek 972 093 972 093 291 254 291 254

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 352 216 352 216 129 856 129 856

III.  Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 1 783 1 783 207 207

8 124 535 0 8 124 535 7 944 956 0 7 944 956

D. SAJÁT TŐKE

E. TARTALÉKOK

F. KÖTELEZETTSÉGEK

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Edelény Város Önkormányzatának
2013. évi egyszerűsített mérlege

MEGNEVEZÉS

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

B. FORGÓ ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
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28. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés
szám
1. Személyi jut tatások 474 698 402 388 381 357

2. Munkaadókat terhelő járulékok 125 616 94 897 91 167

3. Dologi és egyéb folyó kiadások 483 355 615 114 582 854

4. Működ.célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatások 146 514 148 421

5. Államházt-on kívülre végleges működ.pénzeszk.átadások 9 750 19 074 18 635

6. Ellátottak pénzbeli juttatása 260 655 253 481 243 328
7. Felújítás 27 322 10 144
8. Beruházási kiadások 1 062 615 1 109 120 504 115

9. Felhalm-i célú támogatásért.kiadások, egyéb támogatások 592 554

10. Államházt-on kívülre végleges felhalm.pénzeszk.átadások 69 657 40 522

11. Befektetési célú részesedések vásárlása 29 29
12. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
13. Rövid lejáratú kölcsönok nyújtása
14. Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen(01+...+12) 2 416 689 2 738 188 2 021 126
15. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 2 944 4 542 4 531

16. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 82 940 49 004

17. 16-ból likvidhitelek kiadása 82 940 49 004

18. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

19. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

20. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 42 932 42 932 43 395

21. Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 45 876 130 414 96 930
22. Pénzforgalmi kiadások (13+19) 2 462 565 2 868 602 2 118 056
23. Pénzgorgalom nélküli kiadások 246 731 174 791

24. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 2 001
25. KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22) 2 709 296 3 043 393 2 120 057

26. Intézményi működési bevételek 279 343 253 560 299 442
27. Közhatalmi  bevételek 154 340 154 340 135 585

28. Működ.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 71 976 129 780 125 495

29. Államházt-on kívülről végleges működ.pénzeszk.átvételek 135 278 3 632 3 632

30. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 92 867 223 721 189 123

31. 30-ból önkorm.sajátos felhalmozási és tőkebevételei

32. Felhalm-i célú támogatásért.bevételek, egyéb támogatások 824 540 856 176 381 291

33. Felhalm.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése 243 764

34. Támogatások, kiegészítések 754 731 879 338 879 339

35. 34-ből önkormányzatok költségvetési támogatása 754 731 879 338 879 339

36. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

37. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

38.
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 
(24+..28+30+31+32+34+35) 2 313 075 2 500 790 2 014 671

39. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 000 38 000

40. Rövid lejáratú hitelek felvétele 82 940 0

41. 40-ből likvid hitelek bevétele

42. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

43. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei

Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele
44. Finanszírozási bevéte lek öszesen(37+38+40+41) 0 120 940 38 000
45. Pénzforgalmi bevételek (36+42) 2 313 075 2 621 730 2 052 671
46. Pénzforgalom nélküli bevételek 396 221 421 663 421 663

47. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

48. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen -1 589
49. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+…+46) 2 709 296 3 043 393 2 472 745
50. Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) -103 614 -237 398 -6 455

51.
Igénybe vett  tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások 
különbsége (48+44-21) 45 876 9 474 415 208

52. Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) -45 876 -9 474 -58 930
53. Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) 0 0 -3 590

Edelény Város Önkormányzatának
2013.évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

elői rányzat
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29. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Előző évi Auditálási Előző év auditált Tárgyévi Auditálási Tárgyév auditált
költségvetési eltérések egyszerűsített költségvetési eltérések egyszerűsített

beszámoló záró (+/-) beszámoló záró beszámoló záró (+/-) beszámoló záró
MEGNEVEZÉS adatai adatai adatai adatai

Forgatási célú pénzügyi műveletek

2. egyenlege

Egyéb aktív  és passziv pénzügyi  elszám.

összevont  záróegyenlege (+/-)

Előző év(ek)ben képzett tartalékok 

maradványa

Vállakozási tevékenység pénzforgalmi

eredménye (-)

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
(1+/-2-3-4)

A vállalkozási tevékenység eredményéből 

alaptevékenység ellátására felhaszn.összeg

Költségvetési pénzmaradványt külön jog-

szabály alapján módosító tétel (+/-)

Módosított pénzmaradvány (5+/-6/-7+8+/-9)
/felhasználható/
A 11.sorból az egészségbiztosítási alapból

folyósított pénzeszköz maradványa

A 11.sorból kötelezettséggel terhelt

pénz maradvány

68 387

13.

14. A 11.sorból szabad pénzmaradvány 30 103 30 103 68 387

394 709 394 709 336 845

405 232

0

336 845

12. 0

9.

11. 424 812 0 424 812 405 232 0

10.

-50

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+/-)

7. Finanszírozásból származó korrekciók -4 000 -4 000 -50

0

6. 428 812 0 428 812 405 282 0 405 282

5. 0

7 770

4. 0 0

3. 5 192 5 192 7 770

397 512

-49 004 -49 004 0

Edelény Város Önkormányzatának
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

2013.

1. Záró pénzkészlet 472 624 472 624 397 512
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30. melléklet a 6/2014. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

1. Gazdálkodó szervezet megnevezése: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2. Adószám: 21940932-2-05

3. Cím: 3780 Edelény, Borsodi u. 26.

4. Részesedés aránya: 100%

5. Kötelezettségek 2013.12.31-én:

A B
1. Kötelezettség típusa Összege (eFt)
2. Szállító 16552
3. SZJA 476
4. Bét 1922
5. Társadalombiztosítás felé 1226
6. Önkéntes egészségpénztár felé 9
7. Összesen 20185

KIMUTATÁS

Helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és 
részesedések alakulásáról

 
 
 
4./ Napirendi pont tárgya:  
 
A 2013. évi pénzmaradvány felhasználásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 49./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Antal Pál Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti a 
bizottsági véleményt: 
A zárszámadás jóváhagyásával egyidejűleg a képviselő-testületnek meg kell 
határoznia a pénzmaradvány felhasználását. A javaslat szerint a kötelezettségválla-
lással nem terhelt pénzmaradványok elvonására a kötelezettségvállalással terhelt 
összegek visszahagyására kerül sor. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
szóló 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendeletében jóváhagyott előző évi 
pénzmaradvány igénybevételének összegét 110.291 ezer Ft-tal, ebből a működéi 
célú felhasználást 99.294 ezer Ft-tal, míg a fejlesztési célú felhasználást 10.997 ezer 
Ft-tal növeli. 
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Városfejlesztési-Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság, a 
Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító javaslatot tesz. 
Javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontjában szereplő „10.997 Ft-tal” szövegrész 
helyébe a „10.997 eFt-tal” szöveg lépjen. 
 
A módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati 
javaslatának elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot a módosítással együtt – 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 
47/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : 2013. évi pénzmaradvány felhasználásáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a 2013. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 

 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány felhasználását az alábbiak 
szerint fogadja el. 

 
Pénzkészlet 2013. december 31-én: 397.512 eFt 
Aktív/passzív pénzügyi elszámolások: 7.770 eFt 
Finanszírozási célú műveletek 0 eFt 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány összege 405.282 eFt 
Finanszírozási korrekció -50 eFt 
Költségvetési pénzmaradvány 405.232 eFt 
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2013. évi pénzmaradvány felhasználása 
 

            adatok eFt-ban 

Intézmény 
megnevezése 

Fel- 
haszn. 
pénzm  

2014. évi 
költségvetésben 

megtervezett Szem. 
juttatás  Járulék  Tarta-

lék 
Dologi 
kiadás 

Felhal
mozási 

célú 
kiadás 

Műk.célú 
felhasz. 

össz. 

Felh.célú 
felhasz. 

össz. 
Összesen 

működ.  fejleszt  

Önkormányzat 392474 11407  280518     57390 32162 10997 100959 291515 392474 
Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 4480      2752  799  

 

929   4480 0 4480 

Mátyás Óvoda 
és Bölcsőde 283         

 

283   283 0 283 
Müv.Központ, 
Könyvtár,Sz.Á.
M. 7995 3016      

 

4979   7995 0 7995 

Koch R.Kórház, 
Rendelőintézet           

 

   0 0 0 

Összesen 405232 14423 280518 2752 799 57390 38353 10997 113717 291515 405232 

 

2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(II.12.) számú 
rendeletében jóváhagyott előző évi pénzmaradvány igénybevételének 
összegét 110.291 eFt-tal, ebből a működési célú felhasználást 99.294 eFt-tal, 
míg fejlesztési célú felhasználást 10.997 eFt-tal növeli.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
 
5./ Napirendi pont tárgya:  
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi belső ellenőrzési jelentésének 
elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 50./ 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. 
 
A 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 
48/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy : Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 
 

Edelény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
2013. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi belső 
ellenőrzési jelentését a határozat mellékleteként elfogadja . 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, belső ellenőr 

 
 
 

Melléklet a 48/2014.(IV.23.) határozathoz 
 
 
 
 
 

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  
 

2013. 
 
 
 
 
 
 

Készítette:      Jóváhagyta: 
 
Edelény, 2014. február 14.    Edelény, 2014. április 16. 
 
 
 
 
 Pachmanné Tóth Anita      Vártás József 

belső ellenőrzési vezető              jegyző



 
 

83 

Vezetői összefoglaló 
 
A belső ellenőrzést 2012. év végéig Edelényi Kistérség Többcélú Társulása – a 
Társulás, valamint a Társuláshoz tartozó Önkormányzatok és költségvetési szerveik 
tekintetében - a munkaszervezeten belül belső ellenőrzési egység útján látta el.  
2013. évtől a költségvetés nem biztosít külön központi forrást a belső ellenőrzések 
finanszírozására, így a Társulás döntése alapján ez a feladat 2013. évtől ellátatlan 
maradt. A belső ellenőrzés megfelelő szintű biztosítása azonban továbbra is kötelező 
feladat.  
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai a belső ellenőrzési 
feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében közösen, az 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal útján szervezték meg. 2013. március 1-jétől 
egy fő belső ellenőrt foglalkoztattak megbízással az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatalnál, a társult Önkormányzatoknál, valamint a felügyelt intézményeiknél. 2014. 
évtől az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás és az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása is a Közös 
Hivatalon keresztül látja el a belső ellenőrzési feladatokat, míg az Edelényi Nefelejcs 
Óvoda egyházi fenntartásba történő átadásával kikerült az ellátott szervezetek 
köréből. A Társulásoknál 2013. évben nem történt belső ellenőrzés. 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban: Bkr. - 48-49.§-ai 
szabályozzák a lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentés 
készítését. A Kormányrendelet 48. §-a, valamint az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, 
illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.  
 
A 2013. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről az összefoglaló jelentés a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató, valamint a 
Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével készült. A belső ellenőr 
közvetlenül a Jegyző megbízása alapján, a megkötött szerződés keretein belül 
végezte feladatát, ezáltal a belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított 
volt. 
Az ellenőrzések lefolytatásán túl az ellenőr tanácsadási tevékenységet is ellátott az 
ellenőrzések témakörében az érintett munkatársakkal való konzultációk keretében. 
 
A beszámoló képet ad az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal és a társult 
Önkormányzatok, Társulások, valamint felügyelt intézményeik belső 
kontrollrendszerének kiépítettségéről és működtetéséről, bemutatja a 2013. évben 
lefolytatott ellenőrzések során tett megállapításokat, továbbá az ezekkel 
kapcsolatban tett intézkedések végrehajtását.  
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I. A bels ő ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékel és 
alapján  

 
A belső ellenőr tevékenységét a jogszabályok, különös tekintettel a Bkr.-ben előírtak, 
valamint a 2013. évben hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak alapján 
végezte. 
 
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó 
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 
eredményességét növelje, az ellenőrzött céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 
ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. 
 
I/1/a. A 2013. évi ellen őrzési tervben foglalt feladatok értékelése  

  
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzési egységének vezetője 
2012. évben a Jegyzőktől/Körjegyzőktől bekért információk, adatok, illetve az 
ellenőrzési tapasztalatok alapján kockázatelemzést végzett, s az így felállított 
prioritások, illetve a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe 
vételével összeállította a 2013. évi belső ellenőrzési terv tervezetét. Az Edelényi 
Kistérség Többcélú Társulásának 46/2012. (XII. 13.) számú Társulási Tanácsi 
határozata alapján a Társulás 2013. január 1-jétől belső ellenőrzési feladatot nem 
látott el.  
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai a belső ellenőrzési 
feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében közösen szervezték 
meg a Közös Hivatalnál, valamint a hozzá tartozó Önkormányzatoknál és az általuk, 
illetve a Társulások felügyelt intézményeinél. A 2013. évi szervezeti változások miatt 
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és hozzátartozó Önkormányzatokra és 
intézményekre vonatkozólag új belső ellenőrzési terv készült, amely a Megbízási 
szerződés mellékletét képezte. 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. áprilisban, Szakácsi Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete pedig 2013. augusztusban döntött a 2013. évi 
tervben szereplő ellenőrzések végrehajtásáról. 
 
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által összeállított 2013. évi tervben 
szereplő ellenőrzésekhez képest a Közös Hivatal 2013. évi tervében a következő 
eltérések adódtak: 
- Edelény vonatkozásában két 2012. évben elmaradt ellenőrzéssel egészült ki: a 

41/2012. számú, a korábbi Polgármesteri Hivatal házipénztár-kezelésének és a 
kötelezettségvállalások kezelésének ellenőrzésével, mely az Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatalnál, mint jogutódnál került tervezésre, illetve a 42/2012. 
számú, a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeumnál a 
34/2012. számú ellenőrzés (vezetői besorolások) utóellenőrzésével.  

- Szakácsi vonatkozásában a 11/2012. számú ellenőrzés (pénzkezelés) 
utóellenőrzése helyett a Kormányhivatal ellenőrzése során tett jelentős számú 
megállapítás miatt a kockázatos falugondnoki szolgálat működésének 
ellenőrzése került tervezésre. 
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- Abod vonatkozásában az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásánál nem volt 
2013. évre ellenőrzés tervezve, a Közös Hivatal 2013. évi tervében a 
Kormányhivatal ellenőrzése során tett jelentős számú megállapítás alapján 
szintén a kockázatos falugondnoki szolgálat működtetésének ellenőrzése került 
tervezésre. 
 

A Közös Hivatal tervében tervezett ellenőrzések maradéktalanul végrehajtásra 
kerültek, soron kívüli ellenőrzés nem volt.  
 

Kimutatás a 2013. évben végzett ellen őrzésekr ől 
 

Tárgy  
 

Ellenőrzött szervezet 
Cél Módszer 

1. A pénzkezelés 
szabályszerűsége 

 
Edelényi Mátyás Óvoda és 

Bölcsőde 

A pénzkezelés megfelelő 
szabályozottságának 
biztosítása, a hatályos 
jogszabályok, belső 
szabályzatok előírásainak 
érvényre juttatása. 
Annak megállapítása, hogy a 
közpénzek felhasználása, a 
térítési díjak beszedése 
megfelelően történt-e, a 
szabályszerű gazdálkodás 
érvényesült-e, volt-e büntető, 
szabálysértési, kártérítési, 
illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás, vagy 
hiányosság. 

A pénzkezeléshez 
kapcsolódó 
szabályzatok 
elemzése, értékelése, 
a bizonylatok, 
nyilvántartások, 
elszámolások 
szúrópróbaszerű, 
szükség esetén 
tételes ellenőrzése 

2. A pénzkezelés 
szabályszerűsége 

 
Edelényi Nefelejcs Óvoda 

A pénzkezelés megfelelő 
szabályozottságának 
biztosítása, a hatályos 
jogszabályok, belső 
szabályzatok előírásainak 
érvényre juttatása. 
Annak megállapítása, hogy a 
közpénzek felhasználása, a 
térítési díjak beszedése 
megfelelően történt-e, a 
szabályszerű gazdálkodás 
érvényesült-e, volt-e büntető, 
szabálysértési, kártérítési, 
illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás, vagy 
hiányosság. 

A pénzkezeléshez 
kapcsolódó 
szabályzatok 
elemzése, értékelése, 
a bizonylatok, 
nyilvántartások, 
elszámolások 
szúrópróbaszerű, 
szükség esetén 
tételes ellenőrzése 
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3. A házipénztár és a 
kötelezettségvállalások 

kezelésének 
szabályszerűsége 

 
Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal 

A házipénztár és a 
kötelezettségvállalás kezelés 
megfelelő 
szabályozottságának 
biztosítása, a hatályos 
jogszabályok, 
belső szabályzatok 
előírásainak érvényre juttatása 
 
Annak megállapítása, hogy a 
közpénzek felhasználása 
megfelelően történt-e, a 
szabályszerű gazdálkodás 
érvényesült-e, volt-e büntető, 
szabálysértési, kártérítési, 
illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás, vagy 
hiányosság 
 

A bizonylatok, 
nyilvántartások, 
elszámolások 
szúrópróbaszerű, 
szükség esetén 
tételes ellenőrzése 

4. A 34/2010. számú 
ellenőrzés utóellenőrzése 

(vezetői besorolások) 
 

Művelődési Központ, 
Könyvtár és Szekrényessy 

Árpád Múzeum 

A 34/2010. számú ellenőrzés 
javaslataira készített 
intézkedési tervben foglaltak 
megvalósultak-e, a 
hiányosságok megszüntetésre 
kerültek-e 

A besorolások, 
bizonylatok, 
nyilvántartások tételes 
ellenőrzése 

5. Falugondnoki szolgálat 
működésének ellenőrzése 

 
Abod Községi 
Önkormányzat 

A falugondnoki szolgálat 
szakmai programjában 
foglaltak hatékony teljesítése, 
a szolgálat kontrollálható 
működtetése 

Dokumentumok és 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű 
vizsgálata, értékelése 

6. Falugondnoki szolgálat 
működésének ellenőrzése 

 
Szakácsi Községi 

Önkormányzat 

A falugondnoki szolgálat 
szakmai programjában 
foglaltak 
hatékony teljesítése, a 
szolgálat kontrollálható 
működtetése 

Dokumentumok és 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű 
vizsgálata, értékelése 

7. A kötelező gazdálkodási 
szabályzatok meglétének 

ellenőrzése 
 

Edelényi Szociális 
Szolgáltató Központ 

A szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak 
megfelelő szabályzatok útján 

A kötelező 
gazdálkodási 
szabályzatok tételes 
ellenőrzése 
 

8. A kötelező gazdálkodási 
szabályzatok meglétének 

ellenőrzése 
 

Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

A szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak 
megfelelő szabályzatok útján 

A kötelező 
gazdálkodási 
szabályzatok tételes 
ellenőrzése 
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2013. évben összesen 8 db ellenőrzés, összesen 83 revizori nappal került 
végrehajtásra, mely magában foglalta az ellenőrzésre való felkészülés, a helyszíni 
ellenőrzés, a jelentés készítés és a realizálás, illetve az egyéb adminisztrációs 
tevékenységek időtartamát is. Az ellenőrzések mindegyikéről ellenőrzési jelentés 
készült. 
 
A vizsgálatok végrehajtásán túl a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 
kockázatelemzésen alapuló 2014. évi belső ellenőrzési tervet, továbbá 2013-2017. 
évekre vonatkozóan új stratégiai tervet készített.  
 
A belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzési feladatok új kereteken belül történő 
ellátása miatt Belső Ellenőrzési Kézikönyvet készített, mely 2013. május 1-jétől volt 
hatályos. A Kézikönyvet Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője jóváhagyta. 
A belső ellenőrzés követte a kézikönyvben, az irat- és jelentésmintákban előírtakat. A 
lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentések összhangban voltak az ellenőrzési 
programokban foglaltakkal, teljesítették az ellenőrzés célját. Tartalmát tekintve 
megfeleltek a Bkr. 39. §-ában foglaltaknak. A jelentésekben tett megállapítások 
megfelelően alátámasztottak voltak, az ellenőrzöttekkel a tervezetek egyeztetése 
megtörtént, a megállapításokra észrevételt nem tettek. A feltárt hiányosságok 
megszüntetése érdekében tett javaslatok úgy kerültek megfogalmazásra, hogy azok 
világosak, lényegre törőek legyenek, a későbbi teljesítés ellenőrizhető legyen.  
 
I/1/b. Az ellen őrzések során büntet ő, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztá s vagy hiányosság 
gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid össz efoglalása  

 Az ellenőrzések során olyan cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem került 
feltárásra, melynek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi 
eljárás megindítását kellett volna kezdeményezni. 

 
I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet el ősegítő és akadályozó tényez ők 
bemutatása  

Az ellenőrzések kereteit a belső ellenőrrel megkötött szerződés képezte, melynek 
időkerete biztosította a szükséges ellenőrzések végrehajtását, a kitűzött célok 
elérését és a megállapítások megalapozottságát. 

A vizsgálatok során az ellenőrzöttek hozzáállása és közreműködése segítette az 
ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A 
megállapítások egyeztetésre kerültek az érintettekkel, a jelentések úgy nyerték el 
végső formájukat. 
 
A 2013. évben lefolytatott ellenőrzéseket követően a jegyző részére megküldésre 
kerültek a belső ellenőrzési feladatellátást értékelő nyomtatványok, melyeken a belső 
ellenőr munkáját különböző szempontok alapján 1-től 5-ig terjedő skálán lehetett 
értékelni. A visszaküldött értékelőlapok 5-ös, kitűnő átlageredményt mutattak.  
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I/2/a) A bels ő ellenőrzési egység humáner őforrás ellátottsága  

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai külső kapacitás 
igénybevétele mellett döntöttek, melyet külső szolgáltatóval, mint egyéni 
vállalkozóval kötött megállapodás keretében biztosítottak.   

A belső ellenőr szakirányú felsőfokú végzettséggel, több éves költségvetési, 
ellenőrzési gyakorlattal rendelkezett, teljes mértékben megfelelt a Bkr. 24. §-ában 
előírt feltételeknek. A belső ellenőr regisztrált, az 5112238 regisztrációs számon 
szerepel a belső ellenőrök nyilvántartásában.  

A jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget tett, 2010. évben sikeresen 
teljesítette az ÁBPE I., 2012. évben az ÁBPE II.kötelező szakmai továbbképzést a 
Rendszerellenőrzés modulban, mely elősegítette a színvonalas munkavégzést. Az 
ÁBPE II. kötelező továbbképzés következő moduljának teljesítése 2014. évben 
esedékes. 

A belső ellenőr 2007. évtől mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik, 
2013. szeptembertől a 189848 regisztrációs számon szerepel a könyvviteli 
szolgáltatást végzők nyilvántartásában. Önképzés keretében egyetemi képzésben 
vesz részt.  

A belső ellenőr a szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezett. 

 
I/2/b) A bels ő ellenőrzési egység és a bels ő ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása  

A belső ellenőr funkcionális függetlensége, mint külső szolgáltatónál 
természetszerűen teljesült. Az operatív feladatok végrehajtásában nem vett részt. Az 
ellenőr tevékenységét – a szerződés keretein belül - közvetlenül az önkormányzati 
hivatal jegyzőjének alárendelten végezte, a jelentéseket közvetlenül neki küldte meg. 

A belső ellenőr a tevékenysége során független, külső befolyástól mentes, pártatlan 
és tárgyilagos volt. A tervezés, végrehajtás és a módszerek kiválasztása során 
önállóan járt el. 
 
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek  

Az ellenőrzési tevékenység során a belső ellenőr tekintetében a Bkr. 20. §-ában 
foglalt összeférhetetlenség nem állt fenn, az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtása 
biztosított volt. 
 
I/2/d) A bels ő ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemu tatása  

A belső ellenőr Bkr. 25. §-ában rögzített jogosultságait korlátozó vagy akadályozó 
tényező nem merült fel. Az ellenőrzöttek a szükséges információkat, adatokat, 
bizonylatokat rendelkezésre bocsátották, az ellenőrzések végrehajtását, haladását 
segítették.  
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I/2/e) A bels ő ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényez ők 
 
Az ellenőrzési tervben és a belső ellenőrzésről szóló szerződésben foglalt 
ellenőrzések végrehajtását akadályozó tényező nem volt.  
 
I/2/f) Az ellen őrzések nyilvántartása  
 
A belső ellenőrzési vezető az előírt tartalommal vezette a Bkr. 22. és 50. §-ában 
előírt nyilvántartást, melyet az év zárásával átadott a jegyző részére megőrzésre. A 
külső ellenőrzések nyilvántartásáról az önkormányzatok és a költségvetési szervek 
gondoskodtak. Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és 
adatok biztonságos tárolásáról a Közös Hivatal iktatórendszerében gondoskodtak, a 
belső ellenőrzési vezetőnél maradó dokumentumok biztonságos tárolása is 
megvalósult. 
 
I/2/g) Az ellen őrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslato k 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatainál és a felügyelt 
költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési tevékenység a jelenlegi formában, külső 
szolgáltató igénybevételével megoldható. Az ebben a formában történő feladatellátás 
következtében nem voltak elmaradt ellenőrzések. 
Az ellenőrzési jelentés-tervezetek egyeztetése néhány esetben a tervezettnél 
hosszabb időt vett igénybe, melynek oka többnyire a 2013. évben történt szervezeti 
és feladat változások miatti leterheltség volt. Az intézkedési tervek elkészítésére 
előírt határidők néhány esetben nem kerültek betartásra, mely az előző okokra is 
visszavezethető.  
A jövőben javasolt a jelentések véglegesítésére szánt időt rövidíteni, továbbá az 
intézkedési tervekre vonatkozóan előírt határidőket betartani. 
 
A külső kapacitás által biztosított függetlenség és a jegyzőnek történő beszámolás 
biztosította a javaslatok hasznosítását a vezetői intézkedések által. Javasolt a 
jövőben nagyobb figyelmet fordítani az intézkedések végrehajtásával kapcsolatos 
visszacsatolásra, beszámolásra. 
 
Az anyagi lehetőségek függvényében célszerű mérlegelni az ellenőrzések számának 
növelését különösen a még nem vagy már régen ellenőrzött területeken, illetve az 
utóellenőrzések számát növelni. 
 
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása  
 
2013. évben a vezetés részéről nem történt külön felkérés tanácsadó tevékenység 
végzésére, azonban az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőr tanácsokkal 
látta el az ellenőrzötteket, melyek többnyire az ellenőrzési jelentésekben javaslatok 
formájában is megfogalmazásra kerültek. 
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II. A bels ő kontrollrendszer m űködésének értékelése ellen őrzési 
tapasztalatok alapján  

 
II/1. A bels ő kontrollrendszer szabályszer űségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javí tása érdekében tett 
fontosabb javaslatok  
 
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcs őde pénzkezelésének ellen őrzése 
 
Megállapítások: 
 

• Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése alapján 
2013. január 1-jétől a Borsodi Általános Iskola helyett a Művelődési Központ, 
Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum látta el a gazdálkodási feladatokat. 
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás 
megállapodásban rögzítették.  

• 2012. évben az Óvoda szabályozottsága nem volt kellőképpen biztosított, 
mivel a Pénzkezelési Szabályzat nem megfelelően került adaptálásra, a 
szervezeti sajátosságokat nem tüntették fel, illetve a személyeket több 
esetben nem jelölték ki. 2013. évtől a Művelődési Központ Pénzkezelési 
Szabályzata volt az irányadó, mely a gyakorlat során alkalmazható volt, s a 
dolgozókkal is megismertették. 

• Rendelkeztek a készpénzben és bankszámlán történő pénzkezelés rendjéről.  
• A házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatköröket, illetve a 

feladatellátókra vonatkozó szabályokat meghatározták. A vizsgált időszakban 
pénztárosi feladatokat ellátó személyek felelősségvállalási nyilatkozatot tettek 
az általuk kezelt értékekre vonatkozóan. 

• A pénztáros távolléte esetére helyettesítő személyt jelöltek ki, így a pénztár 
folyamatos működése biztosított volt.  

• A házipénztár átadás-átvételeket 2013. évben megfelelően jegyzőkönyvben 
dokumentálták.  

• Meghatározták a pénztárellenőri feladatokat, azonban helyettes személy 
kijelölésére nem került sor. A pénztárellenőrzés a pénztárbizonylatok, illetve a 
pénztárjelentés esetében is megtörtént. 

• A pénztárzárlatra vonatkozó szabályokat meghatározták, 10 naponkénti zárást 
írtak elő, de a gyakorlatban havonta zártak, azonban a pénzforgalom 
nagysága nem indokolja a 10 naponkénti zárást.  

• A pénztárosok a pénztárjelentést folyamatosan vezették, dokumentált zárták, 
azonban 2013. évben a pénztárbizonylatokat könyvelési tételenként 
rögzítették a pénztárjelentésben, melyet pénztárbizonylatonként szükséges.  

• A napi készpénz záró állományának maximális mértékét meghatározták, 
melyet a gyakorlatban betartottak. 2012. évben csak a havi záráskor mutatták 
ki a záró pénzkészletet, míg 2013. évben minden pénztári tétel után, így a 
pénztáregyenleg folyamatosan nyomon követhető volt. 

• Az 1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési 
különbözetek rendezését, könyvelését nem szabályozták, a pénztári tételeket 
kerekítve rögzítették. 
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• Az ellenőrzés által 2013. 05. 28-án elvégzett rovancsolás során megállapítást 

nyert, hogy a nyilvántartott és a tényleges pénzkészlet megegyezett.  
• Az elszámolási számláról felvett készpénzt minden esetben a pénzfelvétel 

napján bevételezték a házipénztárba, a bevételi pénztárbizonylathoz csatolták 
a banki kifizetés bizonylatát, a terhelési bankkivonathoz pedig a bevételi 
pénztárbizonylat nyugta példányát. 

• A szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályokat 
meghatározták, azonban a nyilvántartás tartalmát nem rögzítették. A vezetett 
nyilvántartás nem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. Az 
Óvoda számlatömbbel, adóigazgatási nyugtával nem rendelkezett. Az 
ellenőrzött időszakban alkalmazott bevételi- és kiadási pénztárbizonylatok, 
illetve pénztárjelentések szerepeltek a szigorú számadású nyomtatványok 
nyilvántartásában. 

• Az elszámolási előlegekre vonatkozó szabályokat meghatározták, s a 
gyakorlatban biztosítottak e jogcímen készpénzt, melyeket nyilvántartásba 
vettek. 30 napon túli elszámolás nem történt, így kamatkedvezmény miatti 
adófizetési kötelezettség nem keletkezett. Alkalmaztak külön előlegigénylő 
nyomtatványt, melyeken többnyire az óvodavezető saját maga javára 
engedélyezte az előlegfelvételt, bár a pénztárbizonylaton a helyettese 
utalványozta a kifizetést. 

• A bizonylatok érvénytelenítése a pénztárbizonylatok lefűzésével egyidejűleg 
megtörtént.  

• A pénztárbizonylatokon a pénz befizetőjének, illetve átvevőjének aláírásával 
igazoltatták az átvételének, illetve befizetésének tényét.  

• A beérkező számlákon a vevő neve nem minden esetben megfelelően került 
feltüntetésre pl. a gázszámlák mindegyike Borsodi Általános Iskola nevére 
szólt, illetve az intézményvezető telefonszámlájának költségtérítését is az ő 
nevére szóló számla alapján térítették meg. A telefonszámlák vélelmezett 20 
%-os magáncélú használata utáni közterheket 2012. évben megfizették, míg 
2013. évtől azt a dolgozók között szétosztva megtérítették, melyről számla 
kiállítása is szükséges. 

• A szállítói kötelezettségekről 2013. évben analitikus nyilvántartást vezettek. 
• 2012. októberében az Óvoda dolgozói egységesen 10 e Ft/fő munkaruházati 

juttatásban részesültek, azonban ennek adókötelezettségét nem vizsgálták, 
szabályozás nem készült, illetve a kihordási időt sem állapítottak meg. 

• Egy esetben előfordult, hogy egy 120 e Ft-os készpénzes számlát két 
tételben, 2012, illetve 2013. évben fizettek ki a pénztárból.  

• Egy esetben előfordult, hogy parkolószelvény, illetve nyugta alapján történt 
kifizetés, melyhez számla vagy kiküldetési rendelvény szükséges. 

• 2012. decemberben 1400 e Ft összegben szereztek be Erzsébet utalványt, 
melyet keresetkiegészítésként osztottak ki a dolgozók részére, azonban e 
juttatás KIR-ben történő jelentésére, közterheinek megfizetésére nem került 
sor, melynek közterhe többszázezer forint.  

• 2012. évben a dolgozók választásuk szerint 5 e Ft-os természetbeni étkezési 
hozzájárulásban vagy Erzsébet utalványban részesültek, melynek közterheit 
rendezték. 
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• A rehabilitációs hozzájárulási kötelezettséget 2012. évben nem megfelelően 
teljesítették, mivel az intézmény vizsgálata helyett a Borsodi Általános 
Iskolához tartozó összes intézmény szintjén vizsgálták és vallották be e 
kötelezettséget, s létszámarányos szétosztották az intézmények között. Az 
Óvoda 2012. decemberben 365.820 Ft-ot utalt a Borsodi Általános Iskola 
részére e jogcímen. Az Óvoda nevében az adóbevallási kötelezettséget nem 
teljesítették, melyet az állami adóhatóság szankcionálhat. 

• Az Óvoda pénzkezelési jogköreinek gyakorlását 2012. évben nem 
szabályozták, míg 2013. évben egy külön szabályzatot készítettek, melyet az 
óvodavezető hagyott jóvá.  

• A pénzkezelési dokumentumok között fellelt írásbeli kötelezettségvállalásokon 
a jogszabály szerint jogosult óvodavezető vállalt kötelezettséget, azonban a 
2012. 09. 18-án logopédiai feladatok ellátására kötött szerződésen ezt 
ellenjegyzés nélkül tette, mely nélkül kötelezettség nem vállalható. Távolléte 
esetére az óvodavezető helyettest jelölték ki, azonban a nyilvántartásban őt 
már nem nevesítették, illetve az óvodavezető általi írásbeli megbízással sem 
rendelkezett.  

• 2013. évben meghatározták az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem 
igénylő kifizetések rendjét, melyet a TTG könyvelési rendszeren keresztül írtak 
elő vezetni. A kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezettek, a banki 
tételeket a TTG-ben, míg a pénztári tételeket – általában 100 e Ft alatti 
kifizetések – kézi analitikus nyilvántartásban rögzítették. A kézi analitikát 2012. 
évben nem ellenőrizték, illetve a TTG-ben sem rögzítettek, így a szabad 
előirányzat nem megfelelően volt kezelve, s az ellenőrzés is több eltérést is 
tapasztalt.  

• 2013. évben először a féléves beszámoló keretében intézkednek a kézi 
analitika összesítéséről és TTG-ben való rögzítéséről. A kötelezettségvállalás 
nyilvántartási számát sem a pénztárbizonylatokon, sem a banki utalványokon 
nem tüntették fel. 

• A vizsgált időszakban az utalványozást a jogosult óvodavezető végezte a 
pénztárbizonylatokon és a banki utalványokon is. Összeférhetetlensége 
esetén az óvodavezető helyettes járt el, aki azonban nem rendelkezett az 
óvodavezető általi írásbeli megbízással.  

• A banki átutalások esetében külön utalványrendeletet alkalmaztak, melynek 
tartalma azonban nem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.  

• Pénzügyi ellenjegyzésre a jogszabályi előírások alapján a gazdasági vezető, 
illetve az általa írásban kijelölt személy jogosult. 2013. évben a gazdasági 
vezető, illetve a helyettese a Művelődési Központ igazgatója általi külön 
írásbeli megbízással rendelkeztek, mely a gazdasági vezető esetében nem 
kellett volna, a helyettesét pedig a gazdasági vezetőnek kellett volna 
megbízni. A gyakorlatban az ellenjegyzést 2012. és 2013. évben is a 
megfelelő képesítéssel rendelkező gazdasági vezető végezte, a 
pénztárbizonylatok és a banki utalványok esetén is.   

• A szakmai teljesítés igazolás módjáról nem rendelkeztek, jogosultként az 
óvodavezetőt, távolléte estén a helyettesét jelölték ki. A gyakorlatban a 
számlákon különböző módokon igazolták a szakmai teljesítést, melyet 
célszerű a szabályzatban is rögzíteni, illetve szükséges a keltezést is 
feltüntetni.  
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• Az érvényesítést mindkét évben a képesítési követelményeknek megfelelő 
gazdasági vezető végezte, azonban 2012. évben néhány esetben a 
pénztáros. 2013. évben a gazdasági vezető a Művelődési Központ igazgatója 
általi írásbeli megbízással rendelkezett, mely nem kellett volna, a helyettesét 
pedig a gazdasági vezetőnek kellett volna kijelölni. A banki utalványokat 
szükséges kiegészíteni az érvényesítés keltezésével, továbbá az 
érvényesítésre utaló megjelöléssel is. 

• A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról 
2013. évben megfelelő nyilvántartást vezettek, azonban 2012. évben nem 
tettek eleget e kötelezettségnek.  

• 2012. és 2013. évben gazdálkodási feladatokat ellátók közül csak a gazdasági 
vezetők és a pénztáros munkaköri leírását bocsátották rendelkezésre, melyek 
felülvizsgálata, illetve a hiányzók pótlása szükséges.  

• A térítési díjak beszedése nem az Óvodában, hanem 2012. évben a Borsodi 
Általános Iskolához, 2013. évben a Művelődési Központhoz tartozó konyhán 
történt, melyre vonatkozóan az ellenőrzés javasolta megvizsgálni azt a 
lehetőséget, hogy mint szolgáltatás kerüljön az Óvodához átszámlázásra, s a 
térítési díjakat a szülőktől az Óvoda nevében szedjék be. 

• Az Óvoda a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályzatokkal 
nem rendelkezett. 

 
Javaslatok: 
 

1. gondoskodni arról, hogy a Pénzkezelési Szabályzat és a 
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai 
teljesítés szabályzata, illetve az írásbeli felhatalmazások felülvizsgálatra 
kerüljenek 

2. a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályzatot elkészíteni 
3. gondoskodni arról, hogy a pénztárellenőr helyettese kijelölésre kerüljön 
4. gondoskodni számla, adóigazgatási nyugta beszerzéséről 
5. gondoskodni a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetéséről 
6. gondoskodni arról, hogy megfelelő adattartalmú számlák kerüljenek 

befogadásra, nem megfelelő számla esetén a szállító általi kijavításról 
gondoskodni 

7. a kerekítési különbözetek elszámolási szabályait meghatározni 
8. gondoskodni a kötelezettségvállalások ellenjegyezéséről, illetve azok 

nyilvántartásba vételéről, a pénztárbizonylatokon és az utalványrendeleteken 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszám feltüntetéséről 

9. gondoskodni a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú utalványrendeletet 
alkalmazásáról 

10.  szakmai teljesítés igazolás szabályait meghatározni, a gyakorlatban eszerint 
eljárni, az arra jogosult személyeket az óvodavezetőnek kijelölni 

11. gondoskodni a munkaköri leírások elkészítéséről, felülvizsgálatáról 
12. a térítési díjak számlázását felülvizsgálni, az Óvoda általi térítési díj beszedés 

lehetőségét megvizsgálni, a személyi térítési díjakat az élelmezésvezető 
helyett megállapítani 

13. gondoskodni az elmulasztott adóbevallások benyújtásáról 
14. gondoskodni az elmaradt közterhek bevallásáról és megfizetéséről  
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15. az intézkedési tervet készíteni 
16. A jogszabályban előírt tartalommal a 2013. évre vonatkozóan elkészítendő 

éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület 
elé terjeszteni, ebben a megtett intézkedésekről beszámolni 

    
Edelényi Nefelejcs Óvoda pénzkezelésének ellen őrzése 
 
Megállapítások: 
 

• Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testületének döntése alapján 
2013. január 1-jétől a Borsodi Általános Iskola helyett a Művelődési Központ, 
Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum látta el a gazdálkodási feladatokat. 
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 
költségvetési szervek között a munkamegosztás és felelősségvállalás 
megállapodásban rögzítették.  

• 2012. évben az Óvoda szabályozottsága nem volt kellőképpen biztosított, 
mivel a Pénzkezelési Szabályzat nem megfelelően került adaptálásra, a 
szervezeti sajátosságokat nem tüntették fel, illetve a személyeket több 
esetben nem jelölték ki. 2013. évtől a Művelődési Központ Pénzkezelési 
Szabályzata volt az irányadó, mely a gyakorlat során alkalmazható volt, s a 
dolgozókkal is megismertették. 

• Rendelkeztek a készpénzben és bankszámlán történő pénzkezelés rendjéről.  
• A házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatköröket, illetve a 

feladatellátókra vonatkozó szabályokat meghatározták. A vizsgált időszakban 
pénztárosi feladatokat ellátó személyek felelősségvállalási nyilatkozatot tettek 
az általuk kezelt értékekre vonatkozóan. 

• A pénztáros távolléte esetére helyettesítő személyt jelöltek ki, így a pénztár 
folyamatos működése biztosított volt.  

• A házipénztár átadás-átvételeket 2013. évben megfelelően jegyzőkönyvben 
dokumentálták. 

• Meghatározták a pénztárellenőri feladatokat, azonban helyettes személy 
kijelölésére nem került sor. A pénztárellenőrzés a pénztárbizonylatok, illetve a 
pénztárjelentés esetében is megtörtént. 

• A pénztárzárlatra vonatkozó szabályokat meghatározták, 10 naponkénti zárást 
írtak elő, de a gyakorlatban havonta zártak, azonban a pénzforgalom 
nagysága nem indokolja a 10 naponkénti zárást. A pénztárosok a 
pénztárjelentést folyamatosan vezették, dokumentált zárták, azonban 2013. 
februártól a pénztárbizonylatokat könyvelési tételenként rögzítették a 
pénztárjelentésben, melyet pénztárbizonylatonként szükséges.  

• A napi készpénz záró állományának maximális mértékét meghatározták, 
melyet a gyakorlatban betartottak. 2012. évben csak a havi záráskor mutatták 
ki a záró pénzkészletet, míg 2013. februártól minden pénztári tétel után, így a 
pénztáregyenleg folyamatosan nyomon követhető volt. 

• Az 1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési 
különbözetek rendezését, könyvelését nem szabályozták, a pénztári tételeket 
kerekítve rögzítették. 

• Az ellenőrzés által 2013. 06. 17-én elvégzett rovancsolás során megállapítást 
nyert, hogy a nyilvántartott és a tényleges pénzkészlet megegyezett.  
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• Az elszámolási számláról felvett készpénzt minden esetben a pénzfelvétel 
napján vételezték be a házipénztárba, a bevételi pénztárbizonylathoz 
csatolták a banki kifizetés bizonylatát, míg a terhelési bankkivonathoz csak 
2012. évben csatolták a bevételi pénztárbizonylat nyugta példányát. 

• A szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályokat 
meghatározták, azonban a nyilvántartás tartalmát nem rögzítették. A vezetett 
nyilvántartás nem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak, így 
kiegészítése szükséges. Az ellenőrzött időszakban alkalmazott bevételi- és 
kiadási pénztárbizonylatok, illetve pénztárjelentések szerepeltek a szigorú 
számadású nyomtatványok nyilvántartásában. 

• Az elszámolási előlegekre vonatkozó szabályokat meghatározták. A 
gyakorlatban előleget csak 2012. évben biztosítottak, melyeket nyilvántartásba 
vettek. 30 napon túli elszámolás nem történt, így kamatkedvezmény miatti 
adófizetési kötelezettség nem keletkezett. Alkalmaztak külön előlegigénylő 
nyomtatványt, melyeken az óvodavezető saját maga javára engedélyezte az 
előlegfelvételt, a pénztárbizonylaton a helyettese utalványozta a kifizetést. 

• A bizonylatok érvénytelenítése a pénztárbizonylatok lefűzésével egyidejűleg 
megtörtént.  

• A pénztárbizonylatokon a pénz befizetőjének, illetve átvevőjének aláírásával 
igazoltatták a pénz átvételének, illetve befizetésének tényét.  

• A beérkező számlákon a vevő neve nem minden esetben megfelelően került 
feltüntetésre pl. a gázszámlák a Borsodi Általános Iskola nevére szóltak, 
illetve a névváltozást követően is Nefelejcs Óvoda nevére az Edelényi 
Nefelejcs Óvoda helyett. A telefonszámlák vélelmezett 20 %-os magáncélú 
használata utáni közterheket 2012. évben megfizették, míg a magáncélú 
használat összegét 2013. évtől a költségtakarékosság miatt beszedték, 
melyről számla kiállítása is szükséges. 

• A szállítói kötelezettségekről 2013. évben analitikus nyilvántartást vezettek. 
• 2012. decemberben munkaruházati juttatást számoltak el, azonban ennek 

adókötelezettségét nem vizsgálták, szabályozás nem készült, illetve a 
kihordási időt sem állapítottak meg. 

• 2012. novemberben 465 e Ft összegben szereztek be Erzsébet utalványt, 
melyet 4 havi keresetkiegészítésként osztottak ki a dolgozók részére, azonban 
e juttatás KIR-ben történő jelentésére, közterheinek megfizetésére nem került 
sor.  

• 2012. szeptembertől a dolgozók egységesen 5 e Ft-os Erzsébet utalványban 
részesültek, melynek közterheit rendezték. 

• Az Óvoda pénzkezelési jogköreinek gyakorlását 2012. évben nem 
szabályozták, míg 2013. évben egy külön szabályzatot készítettek, melyet az 
óvodavezető hagyott jóvá.  

• A pénzkezelési dokumentumok között fellelt írásbeli kötelezettségvállalásokon 
a jogszabály szerint jogosult óvodavezető vállalt kötelezettséget, azonban ezt 
általában ellenjegyzés nélkül tette, mely nélkül kötelezettség nem vállalható. 
Távolléte esetére az óvodavezető helyettest jelölték ki, azonban a 
nyilvántartásban őt már nem nevesítették, illetve az óvodavezető általi írásbeli 
megbízással sem rendelkezett.  

• 2013. évben meghatározták az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem 
igénylő kifizetések rendjét, melyet a TTG könyvelési rendszeren keresztül írtak 
elő vezetni. A kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezettek, a banki 
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tételeket a TTG-ben, míg a pénztári tételeket – általában 100 e Ft alatti 
kifizetések – kézi analitikus nyilvántartásban rögzítették. A kézi analitikát 2012. 
évben nem ellenőrizték, illetve a TTG-ben sem rögzítettek, így a szabad 
előirányzat nem megfelelően volt kezelve. 2013. évben először a féléves 
beszámoló keretében intézkednek a kézi analitika összesítéséről és TTG-ben 
való rögzítéséről. A kötelezettségvállalás nyilvántartási számát sem a 
pénztárbizonylatokon, sem a banki utalványokon nem tüntették fel. 

• A vizsgált időszakban az utalványozást a jogosult óvodavezető végezte a 
pénztárbizonylatokon és a banki utalványokon is. Összeférhetetlensége 
esetén az óvodavezető helyettes járt el, aki azonban nem rendelkezett az 
óvodavezető általi írásbeli megbízással.  

• A banki átutalások esetében külön utalványrendeletet alkalmaztak, melynek 
tartalma azonban nem felelt meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak.  

• Pénzügyi ellenjegyzésre a jogszabályi előírások alapján a gazdasági vezető, 
illetve az általa írásban kijelölt személy jogosult. 2013. évben a gazdasági 
vezető, illetve a helyettese a Művelődési Központ igazgatója általi külön 
írásbeli megbízással rendelkezett, mely a gazdasági vezető esetében nem 
kellett volna, a helyettesét pedig a gazdasági vezetőnek kellett volna 
megbízni. A gyakorlatban az ellenjegyzést 2012. és 2013. évben is a 
megfelelő képesítéssel rendelkező gazdasági vezető végezte, a 
pénztárbizonylatok és a banki utalványok esetén is.   

• A szakmai teljesítés igazolás módjáról nem rendelkeztek, jogosultként az 
óvodavezetőt, távolléte estén a helyettesét jelölték ki. A gyakorlatban a 
számlákon különböző módokon igazolták a szakmai teljesítést, melyet 
célszerű a szabályzatban is rögzíteni, illetve szükséges a keltezést is 
feltüntetni.  

• Az érvényesítést 2012. évben a pénztári bizonylatok esetében a pénztáros, a 
bankban a gazdasági vezető, míg 2013. évben mindkét esetben a képesítési 
követelményeknek megfelelő gazdasági vezető végezte. 2013. évben a 
gazdasági vezető ehhez a Művelődési Központ igazgatója általi írásbeli 
megbízással rendelkezett, mely nem kellett volna, a helyettesét pedig a 
gazdasági vezetőnek kellett volna kijelölni. A banki utalványokat szükséges 
kiegészíteni az érvényesítés keltezésével, továbbá az érvényesítésre utaló 
megjelöléssel is. 

• A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról 
2013. évben megfelelő nyilvántartást vezettek, azonban 2012. évben nem 
tettek eleget e kötelezettségnek.  

• 2012. és 2013. évben gazdálkodási feladatokat ellátók közül a gazdasági 
vezetők és a pénztáros munkaköri leírását bocsátották rendelkezésre, melyek 
felülvizsgálata, illetve a hiányzók pótlása szükséges. Az óvodavezető-
helyettes munkaköri leírása tartalmazta az utalványozás helyettesi feladatot. 

• A térítési díjak beszedése nem az Óvodában, hanem 2012. évben a Borsodi 
Általános Iskolához, 2013. évben a Művelődési Központhoz tartozó konyhán 
történt, melyre vonatkozóan az ellenőrzés javasolta megvizsgálni azt a 
lehetőséget, hogy mint szolgáltatás kerüljön az Óvodához átszámlázásra, s a 
térítési díjakat az Óvoda nevében szedjék be. 
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• Az Óvoda 2011. évi FEUVE szabályzattal rendelkezett, mely azonban már 
hatályon kívüli jogszabályokon alapult, a szabálytalanságok kezelésének 
rendjét és az ellenőrzési nyomvonalat, valamint az ehhez kapcsolódó 
részletes szabályokat az SZMSZ-ben szabályozták. A kockázatkezelés rendjét 
azonban nem szabályozták, melyet pótolni szükséges. Az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzata nem került felülvizsgálatra, 
aktualizálásra. 

 
Javaslatok: 
 

1. gondoskodni arról, hogy a Pénzkezelési Szabályzat és a 
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, szakmai 
teljesítés szabályzata, illetve az írásbeli felhatalmazások felülvizsgálatra 
kerüljenek 

2. a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályzatot a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően felülvizsgálni, a kockázatkezelés rendjét 
szabályozni 

3. gondoskodni arról, hogy a pénztárellenőr helyettese kijelölésre kerüljön 
4. gondoskodni a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő vezetéséről 
5. gondoskodni arról, hogy megfelelő adattartalmú számlák kerüljenek 

befogadásra, nem megfelelő számla esetén a szállító általi kijavításról 
gondoskodni 

6. a kerekítési különbözetek elszámolási szabályait meghatározni 
7. gondoskodni a kötelezettségvállalások ellenjegyezéséről, illetve azok 

nyilvántartásba vételéről, a pénztárbizonylatokon és az utalványrendeleteken 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételi sorszám feltüntetéséről 

8. gondoskodni a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú utalványrendelet 
alkalmazásáról 

9.  szakmai teljesítés igazolás szabályait meghatározni, a gyakorlatban eszerint 
eljárni, az arra jogosult személyeket az óvodavezetőnek kijelölni 

10. gondoskodni a munkaköri leírások elkészítéséről, felülvizsgálatáról 
11. a térítési díjak számlázását felülvizsgálni, az Óvoda általi térítési díj beszedés 

lehetőségét megvizsgálni, a személyi térítési díjakat az élelmezésvezető 
helyett az intézményvezetőnek megállapítani 

12. gondoskodni az elmaradt közterhek bevallásáról és megfizetéséről  
13. a Szervezeti és Működési Szabályzatot felülvizsgálni, aktualizálni 
14. intézkedési tervet készíteni 
15. A jogszabályban előírt tartalommal a 2013. évre vonatkozóan elkészítendő 

éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület 
elé terjeszteni, ebben a megtett intézkedésekről beszámolni 
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Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal házipénztár-ke zelésének és a 
kötelezettségvállalások kezelésének ellen őrzése 
 
Megállapítások: 
 

• Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 1. napjával 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületével Közös Önkormányzati 
Hivatalt hozott létre, melyhez Szakácsi Község Önkormányzata 2013. április 
1. napjával csatlakozott. 

• A vizsgált időszakban két Pénzkezelési Szabályzat ellenőrzése vált 
szükségessé, az egyik 2012. január 2-tól 2013. április 30. napjáig volt 
hatályos, míg a másik 2013. május 1. napján lépett hatályba, melyeket a 
jegyző hagyott jóvá. A szabályzatok hatálya Edelény Város Önkormányzatára, 
a korábbi szabályzat Polgármesteri Hivatalára, az új szabályzat Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatalra, illetve mindkettő a településen működő 
három nemzetiségi önkormányzatra terjedt ki. A szabályzatban foglaltak 
megismerését az érintettek aláírásukkal igazolták. Rendelkeztek a 
készpénzben és bankszámlán történő pénzkezelés rendjéről.  

• A házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatköröket, illetve a 
feladatellátókra vonatkozó szabályokat meghatározták. A pénztáros és két 
helyettese is felelősségvállalási nyilatkozatot tettek az általuk kezelt értékekre 
vonatkozóan. 

• A Közös Hivatalnál a vizsgált időszakban történt házipénztár átadás-
átvételeket jegyzőkönyvben dokumentálták.  

• Meghatározták a pénztárellenőri feladatokat, helyettes személy kijelölésére 
csak 2013. május 1-jétől került sor. A pénztárellenőrzés a pénztárbizonylatok, 
illetve a pénztárjelentés esetében, továbbá a pénztár átadás-átvételkor is 
megtörtént. 

• A 2012. évi szabályzatban a pénztárjelentés 10 naponkénti elkészítését írták 
elő, melyet az új szabályzatban megfelelően 10 naponkénti zárásra 
módosítottak. A pénztárat a gyakorlatban 10 naponta zárták. A pénztáros a 
pénztárjelentést folyamatosan vezette, dokumentáltan zárta, azonban a 
pénztárbizonylatokat könyvelési tételenként rögzítette, melyet elégséges csak 
pénztárbizonylatonként. A pénztárbizonylatokon a kontírozást nem végezték 
el. A napi készpénz záró állományának maximális mértékét meghatározták, 
mely 2013. április 30-ig 300 e Ft volt, 2013. május 1-jétől pedig 500 e Ft. A 
300 e Ft-os keretösszeget sok esetben nem tartották be, azonban az 500 e Ft-
os keretet nem lépték túl.  

• Az 1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési 
különbözetek rendezését, könyvelését meghatározták, a pénztári tételeket 
kerekítve rögzítették. 

• Az ellenőrzés által 2013. 07. 19-én elvégzett rovancsolás során megállapítást 
nyert, hogy a nyilvántartott és a tényleges pénzkészlet megegyezett.  

• A szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó szabályokat 
meghatározták, azonban a vezetett nyilvántartás nem felelt meg 
maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. A szabályzatban előírtakkal 
ellentétben azokat nem csak a pénztáros kezelte, a számlatömbökről egy 
másik dolgozó vezetett nyilvántartást, mely szintén nem felelt meg teljesen a 
jogszabályi előírásoknak. Az ellenőrzött időszakban alkalmazott bevételi- és 
kiadási pénztárbizonylatok, illetve pénztárjelentések és számlatömbök 
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szerepeltek a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásban. A szigorú 
számadású nyomtatványok nyilvántartása több adóalany (pl. önkormányzat, 
Közös Hivatal, nemzetiségi önkormányzatok) szigorú számadású 
nyomtatványait is tartalmazta, melyeket az adott szervezeteknek saját 
maguknak a nevükre szóló számlával kell beszerezni és szervezetenként 
külön-külön nyilvántartani. 

• Az elszámolási előlegekre vonatkozó szabályokat meghatározták, s a 
gyakorlatban biztosítottak e jogcímen készpénzt, melyeket nyilvántartásba 
vettek. 30 napon túli elszámolás nem történt, így kamatkedvezmény miatti 
adófizetési kötelezettség nem keletkezett. Egy saját készítésű előlegigénylő 
nyomtatványt alkalmaztak, melyet 2013. április 30-ig a pénzügyi osztályvezető 
vagy helyettese helyett a jegyző vagy az aljegyző engedélyezett.  
A nyomtatvány alján lévő táblázatot a pénztáros nem töltötte ki, mely az új 
szabályzatban már nem is szerepelt a nyomtatványon, s az ellenőrzés 
véleménye szerint is szükségtelen volt e táblázat. Egy esetben határidőn túli 
elszámolás történt, mivel a dolgozó nem számolt el a megadott másnapi 
határidőig, hanem csak 6 nap múlva, mely a szabályzat szerinti 10 napon 
belüli volt. 

• A bizonylatok érvénytelenítésére vonatkozóan többféle lehetőséget is 
szabályoztak, azonban a gyakorlatban egyik sem történt meg. Nem 
biztosították a pénztárbizonylatok biztonságos megőrzését, mivel az 
alapbizonylatokat csak beletették a pénztárbizonylat mellé. A 
pénztárbizonylatok alapbizonylatokkal és pénztárjelentéssel történő 
lefűzésével egyidejűleg a lyukasztással történő érvénytelenítés is 
megtörténne.  

• A pénztárbizonylatokon a pénz befizetőjének, illetve átvevőjének aláírásával 
igazoltatták az átvételének, illetve befizetésének tényét.  

• A beérkező számlákon a vevő neve nem minden esetben megfelelően került 
feltüntetésre, mivel előfordult, hogy Polgármesteri Hivatal nevére szólt, bár 
több esetben történt levelezés a szállítókkal a névváltozást illetően. A 
magáncélú telefonhasználat számlázásakor 2013.03.27-05.10 közötti 
időszakban nem megfelelő adattartalmú bélyegzőt alkalmaztak a számla 
kiállítójánál, mivel nem tartalmazta a kibocsátó címét. Ezt követően megfelelő 
adattartalmú bélyegzőt használtak.  

• A Közös Hivatal pénzkezelési jogköreinek gyakorlásáról, azaz a 
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, szakmai teljesítésigazolás, 
érvényesítés rendjét a többször módosított 1/2012. sz. Polgármesteri és 
Jegyzői együttes rendelkezésben szabályozták, melynek hatálya Edelény 
Város Önkormányzatára, a Közös Hivatalra, valamint a nemzetiségi 
önkormányzatokra terjedt ki. 2013. július 15. napjától egy új, a jegyző által 
jóváhagyott, csak a Közös Hivatalra vonatkozó szabályzatot készítettek. A 
szabályzatokban foglaltak megismerését az érintettek megismerési nyilatkozat 
aláírásával igazolták. 

• A szabályzatban megfelelően a jegyzőt nevesítették kötelezettségvállalásra 
jogosultként, aki írásban az aljegyzőt, illetve az Igazgatási és Szociális Osztály 
osztályvezetőjét, majd 2013. 07. 15. napjától a Pénzügyi Osztály 
osztályvezetőjét bízta meg e jogkör gyakorlásával. A korábbi 
meghatalmazásokon nem jelölték meg, hogy a jegyző távolléte, illetve 
összeférhetetlensége esetén vagy állandó jelleggel jogosultak eljárni, azonban 
a 2013. 07. 15. napjától hatályos meghatalmazások ezt már megfelelően 
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tartalmazták. Az ellenőrzés során vizsgált írásbeli kötelezettségvállalásokon a 
jegyző vállalt kötelezettséget.   

• A szabályzatban meghatározták a kötelezettségvállalások rendjét és 
nyilvántartási formáját, melyet a TATIGAZD könyvelési rendszeren keresztül 
írtak elő vezetni, s kijelölték a nyilvántartás vezetéséért felelős személyt is. A 
gyakorlatban az átutalásos fizetési módú számlákat - összeghatártól 
függetlenül - rögzítették a TATIGAZD program kötelezettségvállalás 
nyilvántartásában. A Közös Hivatal házipénztárában a vizsgált időszakban 
csak 100 e Ft alatti kifizetés volt, így ezek a tételek a teljes vizsgált 
időszakban a pénzügyi teljesítéssel kerültek rögzítésre.  

• A korábbi szabályzatban rögzítették, hogy ellenjegyzésre az önkormányzati 
hivatal gazdasági vezetője jogosult, ennek hiányában a jegyző által írásban 
kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő. Az új 
szabályzatban már megfelelően a gazdasági vezetőt és az általa 
meghatalmazott állományba tartozó köztisztviselőt rögzítették ellenjegyzésre 
jogosultként. 2013. 07. 15-ig a jegyző a gazdasági vezetőn kívül két megfelelő 
képesítéssel rendelkező köztisztviselőt bízott meg e jogkörrel, azonban a 
pénzügyi osztályvezetőnek nem kellett volna külön megbízás, mivel a 
jogszabály alapján jogosult, a másik két személyt pedig nem a jegyzőnek, 
hanem a pénzügyi osztályvezetőnek kellett volna megbízni. 2013. 07. 15-től 
már megfelelően a pénzügyi osztályvezető bízta meg az egyik korábban is 
jogosult megfelelő képesítésű köztisztviselőt az ellenjegyzéssel, így ketten 
voltak jogosultak, azaz a helyettesítés is megoldott volt. 

• A pénztárbizonylatokon ellenjegyzőként mindvégig a meghatalmazott 
felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő írt alá. Az írásbeli 
kötelezettségvállalások esetében a pénzügyi osztályvezető volt a pénzügyi 
ellenjegyző.  

• A szabályzatok tartalmazták a teljesítés igazolására vonatkozó szabályokat, s 
a jegyző írásban több köztisztviselőt bízott meg e jogkör gyakorlásával, 
azonban a korábbi meghatalmazások nem tartalmazták, hogy ki milyen 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódóan jogosult teljesítést igazolni, melyet a 
2013. 07. 15. napjától hatályos szabályzatban már kijavítottak, meghatározták, 
hogy ki milyen jellegű teljesítés igazolására jogosult. A teljesítésigazolás 
konkrét módját a korábbi szabályzatban nem rögzítették, azonban az új 
szabályzatban a „teljesítést igazolom” szöveg bizonylaton való feltüntetését 
vagy ugyanezt a szöveget tartalmazó bélyegző használatát és dátum 
feltüntetésének kötelezettségét írták elő. A teljesítések igazolása a pénztárban 
fellelhető számlákon a „Teljesítést igazolom”, illetve a „Kifizetését 
engedélyezem” tartalmú bélyegzők alkalmazásával és a jogosult aláírásával 
valósult meg, melyet a jogszabályi előírások szerint az igazolás dátumának 
feltüntetésével szükséges kiegészíteni. Az ellenőrzés felhívja a figyelmet, 
hogy a teljesítést minden kifizetés esetében el kell végezni pl. az utazási 
bérletről szóló számlákon is. 

• A korábbi szabályzat az érvényesítésre vonatkozó szabályokat az 
ellenjegyzéssel azonos tartalommal rögzítette, s több személyt jogosított fel. A 
pénzügyi osztályvezetőnek szintén nem kellett volna a jegyző általi külön 
írásbeli megbízás, mivel a jogszabály alapján ő jogosult érvényesíteni, a többi 
köztisztviselőt pedig – a jegyző helyett – a pénzügyi osztályvezetőnek kellett 
volna megbízni az érvényesítéssel. A 2013. 07. 15-től hatályos szabályzat 
megfelelően tartalmazta az érvényesítésre jogosultakat, s a pénzügyi 
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osztályvezető több személyt is megbízott e jogkör gyakorlásával. A 
házipénztárban az érvényesítést a megfelelő képesítéssel rendelkező 
pénztáros végezte, aki a pénztárbizonylatok erre szolgáló rovatában aláírt. A 
pénztárbizonylatok tartalmazták az érvényesítésre utaló megjelölést. 

• A szabályzatban utalványozásra jogosultként a jegyzőt nevesítették, aki öt 
köztisztviselőt bízott meg e jogkör gyakorlásával, azonban a 
meghatalmazásokban nem rögzítették, hogy távolléte, illetve 
összeférhetetlensége esetén vagy állandó jelleggel jogosultak eljárni.  A 
gyakorlatban a házipénztári elszámolások esetében az utalványozásra a 
pénztárbizonylaton került sor, melyet az erre szolgáló rovatban a megbízással 
rendelkező pénzügyi osztályvezető írt alá.  

• A Közös Hivatalnál minden pénzkezelési jogkör esetében helyettesek 
kijelölésével gondoskodtak az összeférhetetlenség elkerüléséről, azonban 
abban az esetben nem megfelelően jártak el, amikor a pénztáros a házastársa 
részére történt kifizetéskor érvényesített. 

• A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 
érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról 
megfelelő nyilvántartást vezettek, melyet folyamatosan aktualizáltak.  

• A pénztáros és helyettesei, illetve a pénztárellenőr munkaköri leírásai kellő 
részletezettséggel tartalmazták az elvégzendő feladatokat és a pénzkezelési 
jogköröket, illetve a helyettesítés rendjét.  

• A Polgármesteri Hivatal 2005. január 1-jétől hatályos FEUVE szabályzattal 
rendelkezett, melyet a korábbi jegyző hagyott jóvá, azonban azóta nem került 
módosításra. A szabályzat tartalmazta az ellenőrzési nyomvonalra, a 
kockázatkezelésre és a szabálytalanságok kezelésnek rendjére vonatkozó 
szabályokat. A szabályzat hatályba lépése óta jogszabályi és szervezeti 
változások történtek, így indokolt a szabályzat felülvizsgálata.  

 
Javaslatok: 
 

1. A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó FEUVE Szabályzatot a 
Közös Hivatal létrejötte és jogszabályi változások miatt felülvizsgálni 

2. Gondoskodni a házipénztár átadások és átvételek esetében a pénztárjelentés 
lezárásáról 

3. Gondoskodni arról, hogy a pénztárjelentést pénztárbizonylatonként és ne 
könyvelési tételenként vezessék 

4. A pénztárbizonylatokon a kontírozást elvégeztetni 
5. Gondoskodni a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő szervezetenkénti külön-külön vezetéséről, 
s azt csak a pénztárosnak kezelni 

6. Gondoskodni az elszámolási előlegekre előírt határidők betartásáról  
7. Gondoskodni a bizonylatok érvénytelenítéséről és biztonságos megőrzéséről 

a pénztárbizonylatok alapbizonylatokkal és a pénztárjelentéssel együtt történő 
lefűzésével  

8. Gondoskodni az érvényesítés esetében történő összeférhetetlenség 
elkerüléséről 

9. Intézkedési terv elkészítéséről gondoskodni 
10. A jogszabályban előírt tartalommal a 2013. évre vonatkozóan elkészítendő 

éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület 
elé terjeszteni, ebben a megtett intézkedésekről beszámolni 
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Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum nál a 34/2010. 
számú ellen őrzés (vezet ői besorolások) utóellen őrzése 
 
Megállapítások: 
 
A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeumnál 2010. február 
hónapban szabályszerűségi ellenőrzésre került sor a vezetői besorolások 
tekintetében, azonban az ellenőrzési jelentés véglegesítése csak 2011. januárban 
történt meg. A megállapított hiányosságok megszüntetésére az igazgató Intézkedési 
Tervet készített, azonban ebben nem jelölte ki az egyes feladatok elvégzésének 
felelősét és határidejét. 2012. februárban beszámolót készített a jegyző részére az 
intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról. Az ellenőrzés óta jelentős jogszabályi 
változások történtek, illetve az ellenőrzéssel érintett személyekben is változás történt. 
Az utóellenőrzés megállapította, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok a 
továbbképzési tervek kivétellel megtörténtek.   
Az ellenőrzés során tett egyéb megállapítások: 

- az Alapító Okirat változása következtében az SZMSZ-t nem módosították 
- az intézmény Ügyrendje az SZMSZ mellékletét képezte, a gazdasági 

szervezet 2013. évtől teljesen átalakult 
- egyértelműen nem állapítható meg, hogy ki az igazgató helyettese, távolléte 

esetén kinek kell eljárni, kivéve a pénzügyi-gazdasági feladatokat 
- az intézmény belső ellenőrzéséről az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

gondoskodik, melyet az SZMSZ-ben rögzíteni szükséges 
- a FEUVE Szabályzatot és az ellenőrzési nyomvonalat felül kell vizsgálni és 

nem kell az SZMSZ mellékleteként kezelni 
 
Javaslatok: 
 

1. az SzMSz-t felülvizsgálni, a Bizottság elé terjeszteni 
2. a Gazdasági Ügyrendet felülvizsgálni, nem az SzMSz mellékleteként kezelni 
3. az intézményvezető távolléte esetére a helyettes személyt egyértelműen 

kijelölni 
4. a hétéves továbbképzési tervet, illetve a beiskolázási tervet elkészíteni, a 

továbbképzési kötelezettséget teljesíteni 
5. az SzMSz-ben rögzíteni, hogy a belső ellenőrzési kötelezettség az Edelényi 

Közös Önkormányzati Hivatal útján kerül ellátásra  
6. a FEUVE Szabályzatot és ellenőrzési nyomvonalat felülvizsgálni, nem az 

SzMSz mellékleteként kezelni 
7. intézkedési tervet készíteni 
8. A jogszabályban előírt tartalommal a 2013. évre vonatkozóan elkészítendő 

éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület 
elé terjeszteni, ebben a megtett intézkedésekről beszámolni 
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Abod Község Önkormányzatánál a falugondnoki szolgál at működtetésének 
ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
 

• Abod Község Önkormányzatának fenntartásában működő Falugondnoki 
Szolgálat 2000. szeptember 01. napjától rendelkezett határozatlan idejű 
működési engedéllyel.  

• A szolgálatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2012. 
áprilisban ellenőrizte, melynek során több hiányosságot tárt fel. Abod Község 
Önkormányzata 2013. március 1. napjától Edelény Város Önkormányzatával 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséről döntött, így a Közös 
Hivatal aljegyzője készítette el a szükséges dokumentumokat. A 
Kormányhivatal a szolgálat működési engedélyét 2015. május 15. napjáig 
határozott időre szólóan adta ki, s felhívta a fenntartót, hogy a szociális 
szolgáltató székhelyéül szolgáló épület akadálymentes közlekedésre alkalmas 
építészeti megoldásainak biztosításáról 2015. május 15. napjáig 
gondoskodjon. 

• A Falugondnoki Szolgálatról a képviselő-testület új önkormányzati rendeletet 
alkotott, mely struktúrájában megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A 
rendeletben meghatározták a szolgálat feladatait, tájékoztatási 
kötelezettséget, a szolgáltatások igénybevételének módját, illetve a térítési 
kötelezettségre vonatkozó szabályokat, továbbá a térítés ellenében, díj 
megfizetésével igénybe vehető egyéb szolgáltatások díjának mértékét, melyet 
bruttó 70.- Ft/kilométer összegben állapítottak meg. A vizsgált időszakban két 
fuvardíj számlázására került sor összesen 5.250.- Ft összegben, azonban a 
menetlevelekből nem volt megállapítható, hogy térítésköteles szolgáltatást 
végeztek, illetve a számlákon sem hivatkoztak a menetlevélre. 

• A jogszabályban előírt szabályzatokkal részben rendelkeztek, a kifogásolt 
szabályzatokkal a Közös Hivatal rendelkezett, melyek a szervezeti változások 
miatt felülvizsgálat alatt voltak. 

• A képviselő-testület határozatban fogadta el a szolgálat 2013. évi 
továbbképzési tervét és a Munkaruha juttatási szabályzatot. Ezzel egyidejűleg 
60 e Ft munkaruha juttatás fedezetét is biztosították. A falugondnok 2013. 05. 
24-én 60 e Ft összegű adómentes munkaruha juttatásban részesült, melyről 
nyilvántartás nem készült. Az erről szóló számlák alapján lényegesen több 
mennyiséget szerzett be, mint a Munkaruha juttatási szabályzatban 
jóváhagyott mennyiség.  

• A képviselő-testület új szervezeti és működési szabályzatot hagyott jóvá, 
melynek függelékét képezte az új Gépjármű üzemeltetési szabályzat és a 
falugondnok új munkaköri leírása. A szabályzatokat a helyi sajátosságok és az 
ellenőrzés megállapításainak figyelembevételével készítették el. A 
falugondnok kinevezésében a szakfeladat módosítást elvégezték. 

• A falugondnok helyettesítésének rendjére vonatkozóan Ládbesenyő Község 
Önkormányzatával együttműködési megállapodást készítettek, melyet 
Ládbesenyő Község Önkormányzatának képviselő-testülete az ellenőrzés 
időpontjáig nem hagyott jóvá, így hatályba lépése nem történt meg. 

• A falugondnok megfelelő kategóriájú gépjárművezetői engedéllyel és 
végzettséggel rendelkezett, a működési nyilvántartásba vétele megtörtént. 
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• 2013. 02. 18-ától elkezdte használni a jogszabályban előírt tevékenységi 
naplót, melyen az adott napi teljesítést a fenntartó részéről egyáltalán nem 
igazolták. A szolgáltatást igénybe vevők nevét általában kitöltötték, azonban 
az aláírásuk mellőzéséről a fenntartó írásban nem döntött. A falugondnoki 
szolgálat működésére vonatkozóan a képviselő-testület új Szakmai Programot 
hagyott jóvá, mely a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el.  

• A falugondnokot főfoglalkozású önkormányzati közalkalmazottként, heti 40 
órás munkarendben alkalmazták. A munkában töltött időt jelenléti íven nem 
dokumentálta, azonban a menetlevelekből megállapítható, hogy több esetben 
történt túlmunkavégzés, melyért díjazást nem fizettek, munkaidő-kedvezmény 
igénybevételét pedig nem dokumentálták.  

• A falugondnok a személygépjármű útnyilvántartásaként „Személygépkocsi 
menetlevél” elnevezésű nyomtatványt vezetett, melyeken a teljesítést 2013. 
január és február hónapok kivételével a polgármester igazolta. Az 
igénybevétel célját nem minden esetben töltötték ki. Üzembentartóként – 
január és február kivételével – az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Abodi Állandó Kirendeltsége elnevezésű bélyegzőt használták Abod Község 
Önkormányzata helyett. A menetlevelekről szigorú számadású nyilvántartást 
nem vezettek.  

• A falugondnok részére havonta üzemanyag előleget biztosítottak, azonban a 
Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban foglaltakkal ellentétben nem mindig 30 
e Ft összegben. Az előlegekről nyilvántartást nem vezettek, így csak tételes 
ellenőrzéssel állapítható meg, hogy egy-egy előleggel mikor számoltak el, 
illetve, hogy adott időpontban mennyi volt az előlegek állománya, az 
elszámolási határidők sem kerültek meghatározásra, így nem volt nyomon 
követhető, hogy volt-e 30 napon túl biztosított előleg, melyet egyébként 
kamatkedvezmény miatti adó terhel.  

• A szolgálat Pénzkezelési Szabályzatát a polgármester és a jegyző együttesen 
hagyták jóvá, mely 2013. 04. 15. napjától volt hatályos. Az abban foglaltakkal 
ellentétben a falugondnok az ellátottaktól átvett pénzösszegekről kiállított 
átvételi elismervényt nem adta át az ellátottak részére, így az ellátottak nem 
tudták igazolni, hogy milyen összegű készpénzt adtak át a falugondnok 
részére. A falugondnok a szabályzat 2. mellékletében előírt vásárlási naplót a 
gyakorlatban nem vezette.   

• A falugondnoki gépjármű alapnormáját, illetve alapnorma-átalányát a 
Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban meghatározták. A falugondnok 2013. 
január és február kivételével havonta készített üzemanyag elszámolást, 
melyet több esetben nem írt alá, illetve azt senki nem ellenőrizte. Az 
elszámolások nem a valós fogyasztást tükrözték, mivel azok nem tele 
tankolástól tele tankolásig történtek, bár a szabályzat szerint minden esetben 
úgy kellett volna tankolni. A felhasználható üzemanyag mennyiséget több 
esetben ki sem mutatták, amikor kiszámították, akkor a 11 literes 
alapnormával számoltak a szabályzatban előírt 9 literes normaátalánnyal 
ellentétben. A menetlevelekről havonta összesítést végeztek. A gyakorlatban 
nem megfelelő elnevezésű nyomtatványokat alkalmaztak, mivel azokon 
Edelény Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal elnevezés szerepelt. Az 
üzemanyagköltségek elszámolására a leadott számlák alapján került sor. A 
szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemanyag megtakarítás kifizetésére 
nem került sor, illetve túlfogyasztást sem téríttettek meg. Az ellenőrzés által 
végzett számítás alapján – feltételezve, hogy teletankolás történt - 2013. 
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január és július 5-e közötti időszakban 9.129 volt a futott kilométer, a leadott 
számlák szerint tankolt üzemanyag mennyiség pedig 919,48 liter volt, mely 
alapján a gépjármű fogyasztása 10,07 liter/100 km volt.  

• A tankolási számlák ellenőrzése során a pénztárban több hiányosság is 
megállapításra került, mivel a pénztárbizonylatokat a pénztárellenőr nem írta 
alá, illetve az érvényesítő és ellenjegyző aláírásai sem szerepeltek, így a 
folyamatba épített ellenőrzés nem valósult meg. A pénztár zárás többnyire 
csak a pénztárjelentés kinyomtatásával valósult meg, előfordult, hogy azt sem 
a pénztáros, sem a pénztárellenőr nem írta alá, címletjegyzék kitöltésére sem 
került sor. A pénztárbizonylatokat a pénzt átvevővel megfelelően aláíratták. 

• Abod Község Önkormányzata a belső kontrollrendszer működtetésére 
vonatkozóan szabályozással nem rendelkezett, a belső kontrollok nem 
működtek megfelelően, melyek kialakítása haladéktalanul szükséges. 

 
Javaslatok: 
 

1. a képviselő-testület által jóváhagyott szabályzatokban foglaltak megismerését 
az érintettekkel dokumentált módon igazoltatni 

2. a munkaruha juttatásról személyenkénti nyilvántartást vezetni, a 
szabályzatban előírt mennyiséget betartani vagy a szabályokat felülvizsgálni 

3. amennyiben Ládbesenyő Község Önkormányzat képviselő-testülete nem 
hagyja jóvá a helyettesítés rendjére vonatkozó megállapodást, akkor más 
módon biztosítani a helyettesítés rendjét 

4. a tevékenységi naplót a jogszabályban előírt módon vezetni, igazolni 
5. a falugondnoknak jelenléti ívet vezetni, szabadságát nyilvántartani 
6. a túlmunkáért díjazást vagy munkaidő-kedvezményt biztosítani 
7. a menetleveleken az igénybevétel célját feltüntetni, megfelelő bélyegzőt 

alkalmazni 
8. a menetleveleket szigorú számadású nyilvántartásba felvezetni 
9. a szabályzatban előírt üzemanyag előleget biztosítani, az elszámolási 

előlegek nyilvántartását visszamenőleg elkészíttetni, azt ellenőrizni 
10. a szabályzatban foglaltaknak megfelelően a gépjárművet minden esetben tele 

tankolni 
11. az üzemanyag elszámolásokat az Önkormányzat nevére szóló 

nyomtatványokon elvégezni, az elszámolást az előírt normával elkészíteni, az 
elszámolást tele tankolástól tele tankolásig végezni, azt ellenőrizni 

12. a pénztári bizonylatokat a pénztárellenőrnek ellenőrizni, az érvényesítést és 
ellenjegyzést az arra feljogosítottaknak elvégezni 

13. a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályozást elkészíteni 
14. intézkedési terv elkészítéséről gondoskodni 
15. a jogszabályban előírt tartalommal a 2013. évre vonatkozóan elkészítendő 

éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület 
elé terjeszteni, ebben a megtett intézkedésekről beszámolni 
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Szakácsi Község Önkormányzatánál a falugondnoki szo lgálat m űködtetésének 
ellenőrzése 
 
Megállapítások: 
 

• Szakácsi Község Önkormányzatának fenntartásában működő Falugondnoki 
Szolgálat 2010. december 01. napjától határozatlan idejű működési 
engedéllyel rendelkezett.  

• A szolgálatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2012. 
márciusban ellenőrizte, melynek során több hiányosságot tárt fel. Szakácsi 
Község Önkormányzata 2013. április 1. napjától csatlakozott az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz, így a Közös Hivatal készítette el a 
szükséges dokumentumokat. A Kormányhivatal 2013. 03. 21-én határozatlan 
időre szóló működési engedélyt adott ki a falugondnoki szolgálatra 
vonatkozóan. 

• A Falugondnoki Szolgálatról a képviselő-testület új önkormányzati rendeletet 
alkotott, mely megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A rendeletben 
meghatározták a szolgálat feladatait, tájékoztatási kötelezettséget, a 
szolgáltatások igénybevételének módját, illetve a térítési kötelezettségre 
vonatkozó szabályokat, továbbá a térítés ellenében, díj megfizetésével 
igénybe vehető egyéb szolgáltatások díjának mértékét, melyet bruttó 70.- 
Ft/kilométer összegben állapítottak meg. A vizsgált időszakban térítésköteles 
szolgáltatást nem dokumentáltak, illetve ilyen jogcímen térítési díj 
beszedésére sem került sor. 

• A jogszabályban előírt szabályzatokkal a Közös Hivatal rendelkezett, így a 
falugondnoki szolgálat részére nem készítettek külön szabályzatokat. 

• A képviselő-testület határozatban fogadta el a szolgálat 2013. évi 
továbbképzési tervét és a Munkaruha juttatási szabályzatot. Jelen ellenőrzés 
megkezdéséig munkaruházat beszerzésére nem került sor, illetve annak 
fedezetéről a képviselő-testület sem döntött.  

• A képviselő-testület új szervezeti és működési szabályzatot hagyott jóvá, 
melynek függelékét képezte az új Gépjármű üzemeltetési szabályzat és a 
falugondnok új munkaköri leírása. A szabályzatokat a helyi sajátosságok és az 
ellenőrzés megállapításainak figyelembevételével készítették el.  

• A falugondnok helyettesítésének rendjére vonatkozóan Lak Község 
Önkormányzatával együttműködési megállapodást készítettek, melyet mindkét 
önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyott, így a szakszerű helyettesítés 
biztosított volt. 

• A falugondnok megfelelő kategóriájú gépjárművezetői engedéllyel 
rendelkezett, azonban az alapképzésben nem vett részt, melyet a 2013. évi 
továbbképzési terv tartalmaz. Működési nyilvántartásba vétele megtörtént. A 
Regiszterbe történő regisztrációt elvégezték. 

• A falugondnok alkalmazta a jogszabályban előírt tevékenységi naplót, melyen 
az adott napi teljesítést a fenntartó részéről egyáltalán nem igazolták. A 
szolgáltatást igénybe vevők nevét általában kitöltötték, az aláírásuk 
mellőzéséről a képviselő-testület határozatban döntött.  

• A falugondnoki szolgálat működésére vonatkozóan a képviselő-testület új 
Szakmai Programot hagyott jóvá, mely a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően készült el.  
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• A falugondnokot főfoglalkozású önkormányzati közalkalmazottként, heti 40 
órás munkarendben alkalmazták. A munkában töltött időt jelenléti íven nem 
dokumentálta, melyen a munkába állás kezdete és vége eltért a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban rögzítettől. Túlmunkavégzés dokumentálására nem 
került sor, s ilyen jogcímen díjazás sem történt.  

• A falugondnok a személygépjármű útnyilvántartásaként „Személygépkocsi 
menetlevél” elnevezésű nyomtatványt vezetett, melyeken a teljesítést a 
polgármester igazolta. Az igénybevétel célját nem tüntették fel, illetve az 
üzembentartót sem minden esetben bélyegezték a nyomtatványra. A 
menetlevelekről a Közös Hivatalhoz való csatlakozás után szigorú számadású 
nyilvántartást vezettek, melynek tartalma nem felelt meg a jogszabályi 
előírásoknak, a menetleveleket korábban egyáltalán nem vették 
nyilvántartásba.  

• A falugondnok részére havonta üzemanyag előleget biztosítottak. Az 
előlegekről a Közös Hivatalhoz való csatlakozás óta nyilvántartást vezettek, 
melyeknél 30 napos elszámolási határidőt írtak elő. Határidőn túli, illetve 30 
napon túli elszámolási előleg biztosítására nem került sor, így 
kamatkedvezmény miatti adófizetési kötelezettség nem keletkezett. A 
szolgálat Pénzkezelési Szabályzatát a polgármester és a jegyző együttesen 
hagyták jóvá, mely 2013. 09. 01. napjától volt hatályos. Az abban foglaltakkal 
ellentétben a falugondnok az ellátottaktól átvett pénzösszegekről átvételi 
elismervényt nem állított ki, illetve nem adott át az ellátottak részére, így az 
ellátottak nem tudták igazolni, hogy milyen összegű készpénzt adtak át a 
falugondnok részére. A falugondnok a szabályzat 2. mellékletében előírt – de 
nem csatolt - vásárlási naplót a gyakorlatban nem vezette.   

• A falugondnoki gépjármű alapnormáját, illetve alapnorma-átalányát a 
Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban meghatározták. A falugondnok 
havonta készített üzemanyag elszámolást, melynek tartalma megfelelő volt, 
azonban nem a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban előírt nyomtatványokat 
alkalmazta. Az elszámolást csak gépjárművezetőként írta alá, készítőként 
nem, az elszámolásokat a polgármester ellenőrizte, pénztárellenőr nem.  

• Az elszámolások nem a valós fogyasztást tükrözték, mivel azok nem tele 
tankolástól tele tankolásig történtek, bár a szabályzat szerint minden esetben 
úgy kellett volna tankolni. A vizsgált időszakban nem történt teletankolás, 
illetve év elején sem teletankkal kezdett a gépjármű, melynek következtében 
valós fogyasztás nem mutatható ki.  

• A felhasználható üzemanyag 2013. márciusig 9 l/100, ezután 10 l/100 km 
normával számították ki a szabályzatban előírt 9,7 literes normaátalánnyal 
ellentétben. Az üzemanyagköltségek elszámolására a leadott számlák alapján 
került sor. A szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemanyag 
megtakarítás kifizetésére nem került sor, illetve túlfogyasztást sem téríttettek 
meg. Az ellenőrzés által végzett számítás alapján – bár nem történt 
teletankolás - 2013. január és augusztus 30. közötti időszakban 9.612 volt a 
futott kilométer, a leadott számlák szerint tankolt üzemanyag mennyiség pedig 
917,61 liter volt, mely alapján a gépjármű fogyasztása 9,55 liter/100 km volt.  

• A tankolási számlák ellenőrzése során megállapítható volt, hogy a 
pénztárbizonylatokon a szükséges aláírások szerepeltek, így a folyamatba 
épített ellenőrzés megvalósult. A pénztárbizonylatokat a pénzt átvevővel 
megfelelően aláíratták. 
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• Szakácsi Község Önkormányzata nem rendelkezett a belső kontrollrendszer 
működtetésére vonatkozó szabályzattal, a belső kontrollok az üzemanyag 
elszámolás során nem működtek megfelelően, így e szabályzatok elkészítése, 
valamint a kontrollok kiépítése és működtetésének kialakítása szükséges.  

 
Javaslatok: 
 

1. a tevékenységi naplót a fenntartónak igazolni 
2. a menetleveleken az igénybevétel célját és az üzembentartót feltüntetni 
3. a menetleveleket megfelelő tartalmú szigorú számadású nyilvántartásba 

felvezetni 
4. a szabályzatban foglaltaknak megfelelően a gépjárművet minden esetben tele 

tankolni 
5. az üzemanyag elszámolásokat a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban előírt 

nyomtatványon, az előírt normával tele tankolástól tele tankolásig elkészíteni, 
azt a pénztárellenőrnek ellenőrizni 

6. az ellátottaktól átvett pénzösszegekről átvételi elismervényt adni 
7. a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályozást elkészíteni 
8. intézkedési terv elkészítéséről gondoskodni 
9. a jogszabályban előírt tartalommal a 2013. évre vonatkozóan elkészítendő 

éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület 
elé terjeszteni, ebben a megtett intézkedésekről beszámolni 
 

Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál a kötelez ő gazdálkodási 
szabályzatok meglétének ellen őrzése 
 
Megállapítások: 
Az intézményben a vezetők változásakor a korábbi vezetőktől tételesen nem kerültek 
átvételre a meglévő szabályzatok. Egy korábbi 2006. évi belső ellenőrzés 
rendelkezésére a meglévőktől több szabályzatot bocsátottak, melyek egy része jelen 
ellenőrzés alkalmával már nem volt fellelhető. Az intézmény gazdasági vezetője 
2012. évben került az intézménybe, így abban az évben elkezdte a szabályozottság 
felülvizsgálatát. A szabályzatokat a gazdasági vezető készítette el, s az intézmény 
vezetője hagyta jóvá. Több új szabályzatot készítettek, néhány esetben azonban 
csak módosítást eszközöltek. A gyermekvédelmi törvény előírásának megfelelően a 
fenntartó képviseletében Edelény Város Polgármestere elvégezte a szabályzatok 
jogszerűségi felülvizsgálatát, melyet aláírásával igazolt, bár ez nem minden meglévő 
szabályzat esetében történt meg. Az intézmény a számviteli törvény és a vonatkozó 
kormányrendelet előírása szerinti számviteli politikával rendelkezett. A számviteli 
politika keretében elkészítendő szabályzatokat elkészítették.  
 
Általánosságban megállapítható, hogy a szabályzatokban foglaltakhoz megismerési 
nyilatkozatot is csatoltak, melyeket azonban nem minden esetben írtak alá az 
érintettek. Az intézmény nevének változását nem minden szabályzaton vezették át. 
Néhány esetben már hatályon kívül helyezett jogszabályokra hivatkoztak, illetve a 
leltározási és selejtezési szabályzatnál már hatályban nem lévő önkormányzati 
rendeletre történt a hivatkozás. A szabályzatok többnyire megfeleltek a jogszabályi 
előírásoknak, azokat az intézményre szabva készítették el, azonban szükséges 
azokat felülvizsgálni a jelentésben foglalt megállapítások tekintetében, illetve az 
egyes szabályzatok közötti összhang megteremtése érdekében.  
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Az egyes szabályzatok hatályba léptetésekor szükséges hatályon kívül helyezni a 
korábbi, már nem alkalmazandó szabályzatokat, mely eddig nem minden esetben 
történt meg. Az egyes hiányzó szabályzatokat pedig szükséges elkészíteni a 
jogszabályi előírásoknak való megfelelés és a szabályszerű gazdálkodás biztosítása 
érdekében. 2014. 01. 01. napjától új számviteli rend miatt változások várhatóak, így 
az ehhez kapcsolódó szabályzatokat az idő közelsége miatt már az új jogszabályi 
előírásoknak megfelelően javasolt elkészíteni, aktualizálni. A pénzkezeléshez 
kapcsolódó szabályzatokat azonban ettől hamarabb, az elkészítendő intézkedési 
tervben megjelölt határidőig szükséges felülvizsgálni. 
 
Javaslatok: 
 

1. A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályzatot elkészíteni 
2. A reprezentációs kiadásokra, továbbá a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok 
nyilvánosságra hozatalának rendjére vonatkozó szabályozást elkészíteni 

3. A meglévő szabályzatokat felülvizsgálni, a szükséges módosításokat azonnal, 
illetve az új számviteli rend figyelembevételével elvégezni 

4. Intézkedési terv elkészítéséről gondoskodni 
5. A jogszabályban előírt tartalommal a 2013. évre vonatkozóan elkészítendő 

éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület 
elé terjeszteni, ebben a megtett intézkedésekről beszámolni 

 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal kötelez ő gazdálkodási szabályzatai 
meglétének ellen őrzése 
 
Megállapítások: 
 
A Közös Hivatal a számviteli törvény és a vonatkozó kormányrendelet előírása 
szerinti számviteli politikával rendelkezett. A számviteli politika keretében 
elkészítendő szabályzatokat elkészítették.  
A szabályzatokban a Közös Hivatal miatti névváltozást nem minden esetben vezették 
át, s az ellenőrzés javasolja, hogy azok hatályát a Közös Hivatalhoz tartozó 
önkormányzatokra is terjesszék ki. 
Általánosságban megállapítható, hogy a szabályzatokban foglaltakhoz megismerési 
nyilatkozatot is csatoltak, melyeket az érintettek aláírtak. Néhány esetben már 
hatályon kívül helyezett jogszabályokra hivatkoztak, illetve a leltározási és selejtezési 
szabályzatnál már hatályban nem lévő önkormányzati rendeletre történt a hivatkozás. 
A szabályzatok többnyire megfeleltek a jogszabályi előírásoknak, azokat a Hivatalra 
szabva készítették el, azonban szükséges azokat felülvizsgálni a jelentésben foglalt 
megállapítások tekintetében.  
A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályzat felülvizsgálatára és 
elkészítésére intézkedtek, 2013. december 31-i határidő került jóváhagyásra. 2014. 
01. 01. napjától új számviteli rend miatt változások várhatóak, így az ehhez 
kapcsolódó szabályzatokat az idő közelsége miatt már az új jogszabályi előírásoknak 
megfelelően javasolt aktualizálni.  

Javaslatok: 
 

1. A belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályzatot az előírt 
határidőben elkészíteni 
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2. A kiküldetésekre, reprezentációs kiadásokra, az anyag- és 
eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseire, illetve 
a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendre vonatkozó 
szabályozást, valamint bizonylati rendet elkészíteni  

3. A meglévő szabályzatokat felülvizsgálni, a szükséges módosításokat azonnal, 
illetve az új számviteli rend figyelembevételével elvégezni 

4. Intézkedési terv elkészítéséről gondoskodni 
5. A jogszabályban előírt tartalommal a 2013. évre vonatkozóan elkészítendő 

éves ellenőrzési jelentést a zárszámadással egyidejűleg a Képviselő-testület 
elé terjeszteni, ebben a megtett intézkedésekről beszámolni 
 

II/2. A bels ő kontrollrendszer öt elemének értékelése  
 
A belső ellenőrzési vezető a belső kontrollrendszer öt elemének– kontrollkörnyezet, 
kockázatkezelés, kontrolltevékenység, információ és kommunikáció, monitoring - 
értékeléséhez egy kérdőívet állított össze, melyeket a költségvetési szervek vezetői 
kitöltöttek és az ellenőrzés számára visszajuttattak.  
 

1. Kontrollkörnyezet 
 
A költségvetési szervek vezetői a Bkr. 6. §-a alapján kötelesek olyan 
kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek 
a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások 
a szervezet minden szintjén, illetve átlátható a humánerőforrás kezelés. Kötelesek 
olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten 
belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználást.  
A 2013. évben megalakult Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására 
vonatkozó megállapodást a társult önkormányzatok megkötötték. Újra kellett 
értelmezni a célokat, a szervezeti felépítést szükséges volt felülvizsgálni. A Közös 
Hivatal működését részletesen meghatározó dokumentum a Szervezeti és Működési 
Szabályzat elkészült. 2013. évben megkezdődött a feladat és felelősségi körök újra 
meghatározása, a belső szabályzatok átalakításának előkészítése, a humánerőforrás 
gazdálkodás felülvizsgálata. A gazdálkodási szabályzatok felülvizsgálata 2013. 
évben elkezdődött, a hiányzó szabályzatok elkészítéséről intézkedtek.  
Nem csak a közös hivatal létrehozása volt új, a költségvetési szerveknél is lényeges 
szervezeti és feladat változások történtek, melyek megkövetelték a szabályzatok 
átdolgozását. A szervezeti felépítéseket a szervezeti és működési szabályzatok, 
valamint ügyrendek tartalmazták. A szervezeti és működési szabályzatokon a 
szükséges módosításokat elvégezték, illetve folyamatban volt.  
A szervezetek rendelkeztek belső szabályzatokkal, azonban azok többsége nem 
követte a jogszabályi, szervezeti és feladatváltozásokat. A belső kontrollrendszer 
működtetésére vonatkozó szabályzatok nem minden szervezetnél álltak 
rendelkezésre, illetve azok többnyire elavultak voltak. A belső ellenőrzések során 
erre vonatkozóan tett javaslatok alapján meghozták a szükséges intézkedéseket és 
az erről szóló beszámoló szerint a hiányosságokat pótolták, illetve azok folyamatban 
vannak. 
A dolgozók számára meghatározott feladatokat munkaköri leírásokban rögzítették, 
melyeket a dolgozókkal megismertettek, így ők annak ismeretében végezhették 
feladatukat. 
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A jogszabályok elérése a jogtáron keresztül biztosított volt, illetve a képviselő-
testületi előterjesztések, határozatok és rendeletek is elérhetőek voltak a város 
honlapján. 

 
2. Kockázatkezelési rendszer 

 
A Bkr. 7. §-a kockázatkezelési rendszer működtetésére kötelezi a költségvetési 
szervek vezetőit, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési 
szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell 
határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint 
azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.  
A szervezeteknek a belső kontrollrendszer szabályozásának keretében szükségessé 
vált a kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata is. A szabályzatoknak tartalmaznia 
kell a kockázati célok, a kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati 
elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok 
minősítésének rendjét.  
Azoknál a szervezeteknél, melyek rendelkeztek kockázatkezelési szabályzattal 
hiányoztak a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetését bizonyító 
dokumentációk. Általános, hogy ha fel is mérik a kockázatokat, akkor sem vizsgálják 
a kockázatos események bekövetkezésének valószínűségét, nem működik a 
végrehajtás kontrollja, a kockázatokra adható válaszokat nem alkalmazzák, a 
megfelelő intézkedéseket nem hozzák meg. 2013. évben csalás vagy korrupció nem 
vált ismertté. 
A jegyző a 2014. évi belső ellenőrzési terv kialakításakor a kockázatelemzési 
kérdőívek kitöltésével, a magasabb kockázattal bíró tevékenységek 
meghatározásakor maximálisan segítette a belső ellenőrt. 
 

3. Kontrolltevékenységek:  
 
A kontrolltevékenységek részeként a Bkr. 8. §-a előírja a folyamatba épített, előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzés biztosítását minden tevékenység vonatkozásában, 
valamint azt, hogy a felelősségi körök meghatározásával legalább az engedélyezési, 
jóváhagyási és kontrolleljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való 
hozzáférést és a beszámolási eljárásokat szabályozni kell.  
A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden 
szintjén különböző intenzitással, gyakorisággal és mélységben.  
Az ellenőrzési nyomvonalat a főbb gazdálkodási területeken kialakították és 
működtették. 
A dolgozók munkaköri leírásai tartalmazták a kontrolltevékenység keretében 
ellátandó feladatokat. Az iktatás rendszere kialakított volt, az iratok csak szignálás 
útján voltak továbbíthatóak, így minden esetben működött a vezetői ellenőrzés. 
A kötelezettségvállalásoknál a pénzügyi ellenjegyzéssel, a pénzügyi kifizetések előtt 
az érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással, a pénztárban az utólagos 
pénztárellenőrzéssel biztosították a pénzügyi-számviteli folyamatok tekintetében az 
engedélyezési, jóváhagyási kontrolltevékenységeket. Az ellenőrzések során a 
végrehajtásban felmerült hiányosságok, nem megfelelőségek kijavítása érdekében 
meghozták a szükséges intézkedéseket. 
A munkafolyamatokba épített ellenőrzés színvonalát folyamatosan fejleszteni 
szükséges, a pénzügyi-számviteli folyamatokon kívül a szakmai folyamatok 
tekintetében is.  
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4. Információs és kommunikációs rendszer 
 
A Bkr. 9. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket 
kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a 
megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve 
személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy 
kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a 
beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. 
Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások, 
valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás, 
visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerek működtetése. Rendszeres 
időközönkénti vezetői értekezleten történik a feladatok kijelölése, értékelése, 
monitoringja, melyről az érintett dolgozók is tájékoztatásra kerülnek.  
A vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, a 
kötelezettségvállalási jog, kiadmányozási jog gyakorlása is.  
Jellemzően az információs és kommunikációs rendszerekről rövid vezetői 
utasításokkal rendelkeztek a szervezetek.  
Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma 
különböző, de a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget 
tesznek. 
 

5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 
 
A Bkr. 10. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet 
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, 
mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon 
követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső 
ellenőrzésből áll. 
A szervezetek monitoring stratégiával nem rendelkeztek. A belső kontrollrendszer 
monitoringja a szokásos és begyakorlott, a működési folyamtokba épített mindennapi 
operatív ellenőrzések biztosítják, továbbá az adatszolgáltatások, beszámolók, 
jelentéstételi kötelezettségek útján valósul meg. Rendszeresen tartanak vezetői 
értekezleteket, melyen a számonkérés, beszámolás által megvalósul az operatív 
monitoring tevékenység. Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok 
megvalósításáról a képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.  
A belső kontrollrendszer működésének időnkénti kiértékeléséhez szükséges a 
rendszer folyamatos figyelemmel kísérésére és értékelésére, amely a monitoring 
keretén belül valósul meg.   
A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer részét képezi, támogatja a monitoring 
stratégiai elveit. A vezetés támaszkodik a belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, 
tapasztalatokra, a szükséges intézkedéseket meghozzák. 
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III. Az intézkedési tervek megvalósítása 
 
Az elvégzett vizsgálatok esetében az érintettek írásbeli észrevételt nem tettek. Az 
ellenőrzési jelentések elfogadását követően az ellenőrzött szervezetek, illetve 
területek vezető minden esetben készítettek intézkedési tervet, melyet néhány 
esetben a megadott határidőn túl küldtek meg a jegyző részére. Az intézkedési 
tervekben meghatározták a végrehajtandó intézkedéseket, a határidőt és a 
végrehajtásért felelős személyt. Az intézkedési tervek jóváhagyásáról a jegyző – a 
belső ellenőrzési vezető véleménye alapján – döntött. 
Az intézkedési tervekben foglaltak megvalósulásásról az ellenőrzött szervezetek 
beszámoltak, bár ezt nem minden esetben az intézkedési tervben foglalt utolsó 
határidőt követő 8 napon belül tették meg.  
Egy esetben, a Művelődési Ház, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum 
esetében kértek határidő hosszabbítást, mely 2014. március 31-i dátummal 
jóváhagyásra került. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szabályozottságának 
ellenőrzése 2013. decemberben került lezárásra, az intézkedési terv 2014. januárban 
elkészült, így az intézkedések határidői 2014. évben lesznek esedékesek.  
Az ellenőrzött szervezetek beszámolói szerint minden intézkedést végrehajtottak, 
végre nem hajtott intézkedésről nem történt beszámolás. 
A belső ellenőrzési vezető a 2013. évben végzett ellenőrzésekről, illetve az ezekhez 
kapcsolódó intézkedésekről, valamint az intézkedések végrehajtásáról nyilvántartást 
vezetett, melyet az év zárását követően a jegyző részére megőrzés céljából átadott. 
 
 
 
Mellékletek: 
 

1. Létszám és erőforrás 
2. Ellenőrzések 
3. Tevékenységek 
4. Intézkedések megvalósítása  
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Létszám és er őforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 83,0 83,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0
I. Önkormányzatok és Hivatal összesen 50,0 50,0 50,0 50,0

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 20,0 20,0 20,0 20,0
Edelény Város Önkormányzata 0,0 0,0 0,0 0,0
Abod Község Önkormányzata 15,0 15,0 15,0 15,0
Szakácsi Község Önkormányzata 15,0 15,0 15,0 15,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 13,0 13,0 13,0 13,0
2. Edelényi Nefelejcs Óvoda 13,0 13,0 13,0 13,0

3.
Művelődési Központ Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 2,0 2,0 2,0 2,0

n. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 5,0 5,0 5,0 5,0

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

státusz (fő)6
betöltött 

státusz (fő)7
embernap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját 
erőforrás 

összesen2

Adminisztratív 

személyzet5

státusz (fő)
betöltött 

státusz (fő)

1.  melléklet

Erőforrás 
összesen

embernapembernap

Külső 
erőforrás 

összesen4

fő

Külső 

szolgáltató3
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Ellen őrzések

terv1 tény 2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 71,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 83,0 83,0 83,0 83,0
I. Önkormányzatok és Hivatal összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

aa) Saját szervezetnél (önkormányzatok) 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
ab) Irányított szerveknél (Közös Hivatal) 5,0 5,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 26,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 33,0 33,0 33,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Edelényi Nefelejcs Óvoda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0

aa) Saját szervezetnél 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

aa) Saját szervezetnél 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

aa) Saját szervezetnél 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ellenőri nap

Ellenőri 
napok 

összesen
Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés

db
saját ellenőri 

nap
db

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

saját ellenőri 

nap3

külső ellenőri 

nap4db

2. melléklet

külső ellenőri 
nap

db
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
db

saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés

db

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

Ellen őrzések összesen

db
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap

Pénzügyi ellenőrzésSzabályszerűségi ellenőrzés  Utóellenőrzés8
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Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Összesen (I.+II.) 0,0 0,0 83,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 83,0 83,0 83,0 83,0
I. Közös hivatal összesen 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

aa) Saját szervezetnél (önkormányzatok) 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Edelény Város Önkormányzata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Abod Község Önkormányzata 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Szakácsi Község Önkormányzata 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0

ab) Irányított szerveknél (közös hivatal) 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 33,0 33,0 33,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Edelényi Nefeljcs Óvoda 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 13,0 13,0 13,0 13,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

saját embernap
külső 

embernap5 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját embernap
külső 

embernap

3. melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső 
embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesen

Egyéb tevékenység2

db
külső ellenőri 

nap
embernap

saját ellenőri 
nap

külső embernap
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Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%

Összesen (I.+II.) 0,0 59,0 46,0 78,0
I. Önkormányzatok és hivatal összesen 27,0 27,0 100,0

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 6,0 6,0 100,0
Edelény Város Önkormányzata 0,0 0,0 0,0
Abod Község Önkormányzata 13,0 13,0 100,0
Szakácsi Község Önkormányzata 8,0 8,0 100,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 32,0 19,0 59,4
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 14,0 14,0 100,0
2. Edelényi Nefelejcs Óvoda 14,0 1,0 7,1

3.
Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum

1,0 1,0 100,0

4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 3,0 3,0 100,0

Intézkedések megvalósítása 1 4. melléklet

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

db5
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6./ Napirendi pont tárgya:  
 
A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság, az avar, valamint a kerti hulladékok nyílttéri 
égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 51./ 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. 
 
A 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 

 
7/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete 

 
A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság, az avar, val amint a kerti hulladékok 

nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/201 4.(I.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 
évi II. törvény 200.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.19 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és ügyrendi Bizottság, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével a  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. és 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el. 
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1.§ A hulladékgazdálkodás, a köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok 
nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 27/A. §-al egészül ki. 

 
„27/A. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével tilos a szeszesital fogyasztása 

a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen. 
(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól: 

a) az érvényes közterület használati engedéllyel kialakított belső 
vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek előkertjei, teraszai, 
nyitva tartási időben, és a 

 
b) jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi vásárok, a 

város által szervezett, vagy támogatott ünnepi rendezvények a 
rendezvény engedélyezett ideje alatt és helyszínén.” 

 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti.  
 
                           Vártás József                                               Molnár Oszkár 
                                  jegyző                                                    polgármester 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzat rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. április 
23.-án. 
 
Edelény, 2014. április 23.  
                                                                                                Vártás József 
                                                                                                     jegyző 
 
7./ Napirendi pont tárgya:  
 
A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 52./ 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. 
 
A 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 

 
8/2014.(IV.23.) önkormányzati rendelete 

 
A közterület rendjér ől és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormán yzati 

rendelet módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján  
 
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.17 és 2.19 pontjában biztosított 
véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és 
 
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3.1.4 és 3.11.4 pontjában 
biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli 
el 
 
1. § A közterület rendjéről és használatáról szóló 32/2002.(XII.17.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/B. §-sal egészül ki: 
 
„7/B. § (1) Vendéglátó-ipari előkert céljára nem adható közterület használati 

engedély, ha a tervezett igénybevétel a városképet, a közterület állagát 
jelentősen rontaná, környezetszennyezéssel, a közegészség érdek sérelmével, a 
közúti forgalom zavarásával, veszélyeztetésével járna, illetve nem felel meg a 
(2)-(6) bekezdésben foglaltaknak. 

 
(2) Az engedély iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni az építésügyi 

szabályokat, és szabályzatokat, a városrendezési tervet, a városképi, 
műemlékvédelmi, esztétikai, kegyeleti, környezetvédelmi, köztisztasági, 
idegenforgalmi, kulturális szempontokat, előírásokat, szakmai állásfoglalásokat, 
illetve a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
javaslatát. A Bizottság a javaslatát megelőzően - amennyiben szükségesnek látja 
- kikérheti a városi főépítész véleményét. 

 
(3) Vendéglátó-ipari előkertben - a közterületen az üzlet üzletkörébe tartozó 

termékek eladására, vendéglátásra kialakított területen – kizárólag környezetbe 
illeszkedő asztalok, székek, napernyők, árnyékolók, és egyéb tárgyak, valamint 
bútorok helyezhetők el. A kihelyezés során az asztalok, székek és egyéb 
bútorzat nem rögzíthető, a bútorzatot nyitvatartási időn kívül közterületen hagyni 
tilos, nyitvatartási időn túli tárolásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. 
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(4) Vendéglátó-ipari előkert engedélyezése esetén egy darab az egyéb bútorzattal 
harmonizáló szemetes edény kihelyezése kötelező, melynek rendszeres 
ürítéséről a vendéglátó-ipari egység üzemeltetője köteles gondoskodni. 

 
(5) Vendéglátó-ipari előkert az ingatlan előtt elsősorban a rendeltetési egység 

szélességével megegyező sávban, az üzlet portáljához kapcsolódóan helyezhető 
el, oly módon, hogy a gyalogos forgalom akadálymentesen biztosítható legyen, a 
közút forgalmát az üzlet megközelíthetőségét ne veszélyeztesse és 
megjelenítése esztétikus, a terület városképi jellegének megfelelő legyen. 

 
(6) A vendéglátó-ipari előkert engedélyezését megelőzően a kérelmezőnek csatolnia 

kell a megvalósítandó előkertről készített helyszínrajzot, annak műszaki leírását, 
a bútorokról és szerkezetekről készített fényképet.  

 
 (7) Minden olyan használat esetén, amikor olaj, zsír, vagy más szennyező anyag jut 

a használt területre, a közterület használója az olajat, zsírt és egyéb anyagot 
köteles eltávolítani és amennyiben a közterület használat befejezését követő egy 
munkanapon belül ez nem valósul meg, a tisztítás költségét az önkormányzatnak 
köteles megtéríteni. 

 (8) A vendéglátó-ipari előkertre kiadott közterület foglalási engedélyt vissza kell 
vonni, ha annak működtetése során az tapasztalható, hogy az nem felel meg az 
engedélyezést megelőző eljárás során előírt feltételeknek, vagy az engedély 
visszavonására a város főépítésze vagy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság javaslatot tesz.” 

 
2.§ A rendelet hatálybalépésekor „vendéglátó-ipari előkert ” céljára érvényes 

közterület engedéllyel rendelkező üzemeltetők esetében a rendeletben előírt 
feltételeknek való megfelelést 30 napon belül felül kell vizsgálni. 

 
3.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. 

(2) Az 1.§ a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. 

(3) A 2.§ 2014. december 31-én hatályát veszti.  
 
 
                      Vártás József                                                   Molnár Oszkár 
                          jegyző                                                           polgármester 
 
 
Kihirdetési záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzat rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. április 
23.-án. 
 
Edelény, 2014.április 23.  
 
                                                                                                Vártás József 
                                                                                                    jegyző 



 
 

123 

8./ Napirendi pont tárgya:  
 

Az Edelény, Borsodi út 4. 3/6. szám alatti bérlemény közérdekű jellegének 
megszüntetése 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 53./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását.  
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot:   
 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
49/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Az Edelény, Borsodi út 4. 3/6. szám alatti bérlemény 

közérdekű jellegének megszüntetéséről 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelény, Borsodi út 4. 3/6. szám alatti bérlemény 
közérdekű jellegének megszüntetéséről szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 

 
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Edelény Város Önkormányzat 1/1 arányú tulajdonát képező 
Edelény, Borsodi út 4. 3/6. szám alatti 63 m2 alapterületű, 
összkomfortos lakás közérdekű jellegét megszüntetni. 

 
2. Képviselő-testület elrendeli a változás nyilvántartáson 

történő átvezetését. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
Értesül: osztályok, Borsodi Közszolgáltató 
             Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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9./ Napirendi pont tárgya:  
 

Az építészeti értékek és örökség védelméről szóló 35/2003.(XII.15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 54./ 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. 
 
A 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 

9/2014.(IV.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

 Az építészeti értékek és örökség védelmér ől szóló 35/2003.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján, 
Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2.19. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, és  

Edelény Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 3.1.2. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ Az építészeti értékek és örökség védelméről szóló 35/2003.(XII.15.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 3/a pontjában szereplő „ Szűcs András 
lakóháza Tóth Árpád út 11., Hrsz 1161” szövegrész hatályát veszti. 

 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba, és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti. 
 
 Vártás József Molnár Oszkár 
 jegyző  polgármester 
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Kihirdetési záradék: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(III.20.) önkormányzat rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2014. április 
23.-án. 
 
Edelény, 2014. április 23. 

Vártás József 
jegyző 

 
 
10./ Napirendi pont tárgya:  

 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról, 
és alapító okiratának módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 55./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását.  
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a Borsodi Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak javasolt személyeket egyenként teszi fel 
szavazásra.  
 
- Javasolja Rohály Annát a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztani. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Javasolja Takács Csabát a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztani. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Javasolja Simkó Gábornét a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztani. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
Polgármester szavazást kér abban, hogy a fentiekben ismertetett és elfogadott 
személyek alkossák a Felügyelő Bizottságot. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
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Ezt követően polgármester szavazásra bocsátja a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. alapító okirat módosításának elfogadását. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta. 
 
A fenti szavazás eredményeként a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
50/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak 

megválasztásáról, és alapító okiratának módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak 
megválasztásáról, és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 

1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak az 
alábbi személyeket megválasztja azzal, hogy a tagok megbízatása 
2014. 04. 23-től 2017. 05. 31-ig szól: 

Név: Rohály Anna 
Lakcím: 3780 Edelény, Mátyás király út 14. 
Anyja neve: …… 
Születési hely és idő: …… 

Név: Takács Csaba 
Lakcím: 3780 Edelény, Vörösmarty út 10/b. 
Anyja neve: …… 
Születési hely és idő: …… 

Név: Simkó Gáborné 
Lakcím: 3780 Edelény, Tomori Pál út 2. 
Anyja neve: …… 
Születési hely és idő: …… 

2. Képviselő-testület a Felügyelő Bizottsági tagok díját 50.000 Ft/év 
összegben határozza meg. 

3. Képviselő-testülete a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosítását a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja. 

4. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja. 

5. Képviselő-testület mint Alapító elhatározza, hogy a társaság működését 
tovább folytatja a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. ( Ptk) 
rendelkezései szerint. Ezt a tényt az Alapító az Alapító okiratban rögzíti.  
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6. Képviselő-testület mint Alapító az alapító okiratot a Ptk. 
rendelkezéseinek a mai napon elfogadott Alapító Okirat  módosítással 
megfelelteti.  

7. Képviselő-testület Alapító az alapító okirat rendelkezéseit, a társaság 
közhasznú működésének szabályait az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. tv. ( Civil tv.) rendelkezésinek megfelelteti. Az 
Alapító felhatalmazza  a társaság ügyvezetőjét, hogy kérelmezze a 
 Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál a társaság a Civil tv. 
rendelkezései szerinti közhasznú szervezetté nyilvánítását.  

8. Képviselő-testület elrendeli a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetője felé, a módosítások cégnyilvántartáson történő 
átvezettetését. 

Határidő: 2014. április 30., illetve folyamatos 
Felelős:   jegyző 
Értesül: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., Osztályok 

 
 

1. Melléklet az 50/2014.(IV.23.) határozathoz 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
1/2014. sz. Módosítása 

 
Cg. 05-09-015867 
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2008. 05. 28-án kelt Alapító Okirata mai 
nappal az alábbiak szerint módosul: 
 

1. Az Alapító elhatározza, hogy a társaság működését tovább folytatja a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. ( Ptk) rendelkezései szerint. Ezt a tényt 
az Alapító az Alapító okiratban rögzíti.  
 
Az Alapító az alapító okiratot a Ptk. rendelkezéseinek a jelen módosítással 
megfelelteti, ezzel egyidejűleg az Alapító Okiratban szereplő 2006. évi IV. tv-
re való hivatkozást a 2013. évi V. tv-re való hivatkozásra módosítja. 
 

2. Az Alapító az alapító okirat rendelkezéseit, a társaság közhasznú 
működésének szabályait az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. tv. ( Civil tv.) rendelkezésinek megfelelteti és a jelen módosítással 
kérelmezi a Miskolci Törvényszék Cégbíróságánál a társaság közhasznú 
szervezetté nyilvánítását. 
 

3. Az Alapító Okirat  1.11. „Egyéb rendelkezések” c. pontja az alábbiak szerint 
változik: ( Módosult részek dőlt betűvel szedve)  

 
„A Társaság Alapítója – figyelemmel a Civil tv. 34. § (1)  bekezdésében – 
kijelenti az alábbiakat:  
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a.) gazdasági tevékenységet a társaság csak közhasznú vagy az alapító 
okiratban meghatározott alapcélok szerinti tevékenység megvalósítását nem 
veszélyeztetve végez  
b.) a társaság elért eredményét nem osztja fel    
c.) a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem is fogad 
el ilyen támogatást. 
 
A Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.” 
 

4. Az Alapító Okirat 1.7. pontjának szövege az alábbiak szerint módosul 
(Módosult részek dőlt betűvel szedve)  

 
„Az Alapító kijelenti, hogy a társaság létrehozásának elsődleges célja Edelény 
Város és lakossága részére a fenntartható fejlődés biztosítása és az 
életkörülmények, élet- minőség javítása a közhasznú célok megvalósításán 
keresztül. 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyon Edelény 
Város Önkormányzatára száll, aki azt a szerződésben meghatározott közhasznú 
célokra kell fordítsa.” 
 

5. Az Alapító Okirat 2.1. Egyszemélyes társaság c. pontja az alábbiak szerint 
módosul. ( Módosult részek dőlt és kiemelt betűvel szedve)  

 
„2.1. Egyszemélyes társaság 
 
2.1.1. A társaság egyszemélyes társaság a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. tv. 3:208 § és 3:209 §  értelmében. A társaság egyszemélyes jellege miatt 
taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az egyszemélyes tag / továbbiakban 
Alapító / dönt. 
 
Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik: 
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott 
    eredmény-felhasználására vonatkozó döntés, 
b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának 
    elrendelése, 
c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása 
    és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal  
    munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása. 
d) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk 
    megállapítása. 
e) a könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása és tiszteletdíjának 
   megállapítása, 
f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával, 
ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1§ ) köt, 
g) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös     
szükséglet kielégítéséért felelő szervvel köt a közhasznú tevékenység    
folytatásának feltételeiről, ideértve az alapítóval megkötött közhasznú szerződéseket 
is. 
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h) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, 
i) a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása, 
j) Alapító Okirat módosítása, 
k) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, 
l) a közhasznúsági jelentés (2.1.2. pont) elfogadása, 
m) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
Az Alapító önkormányzatot a mindenkori Polgármester képviseli. 
 
2.1.2. A Társaság évente kötelező közhasznúsági jelentést készít. Biztosítani kell 
annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat 
készítését). A betekintés és hozzáférés a társaság székhelyén, munkaidőben bárki 
által kérelmezhető.  
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási pénztártól és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét; 
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 
2.1.3. A Civil tv. 37. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a társaság döntésre 
jogosult szerveinek ( Alapító, ügyvezető, felügyelőbizottság) határozatairól a 
társaság ügyvezetője a társaság székhelyén nyilvántartást vezet és tárolja a 
határozatokat. Ezt a Határozati Nyilvántartást a társaság székhelyén munkaidőben 
bárki megtekintheti, a tárolt határozatokról másolatot készíthet.  
 
2.1.4. A Civil tv. 37. § (4) és (5) bekezdései alapján a társaságnál a döntéshozatalt 
megelőzően az egyszemélyes jelleg és egyszemélyi ügyvezetése miatt  kötelező az 
Alapító döntése előtt az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményének kikérése. 
Az ügyvezető döntése előtt köteles kikérni a felügyelőbizottság véleményét.  
A véleménykérés írásban történik a döntés megelőzően legalább 8 nappal. A 
vélemény adásra jogosult szerv vagy személy köteles 8 napon belül véleményt adni 
a döntés előkészítése érdekében. Írásbelinek tekintendő az email levelezésben való 
véleménykérés és véleményadás. 
Az írásos vélemények és a felügyelőbizottság véleményadás érdekében összehívott 
üléseiről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak és a társaság székhelyén munkaidőben 
bárki által megtekinthetőek.    
A felügyelőbizottság a véleményadás érdekében ülés összehívása helyett jogosult 
írásbeli döntéshozatalra. Ez esetben az írásbeli döntéshozatal iratai nyilvánosak és 
bárki által megtekinthetőek. 
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6. Az Alapító Okirat Ügyvezető feladatairól szóló 2.2.4. pontja az alábbi f.) ponttal 
egészül ki: 

 
„f.) gondoskodik az Alapító Okirat 2.1.3. pont szerinti Határozati Nyilvántartás 
vezetéséről és a nyilvánosság valamint a döntések bárki általi megismerhetőségének 
biztosításáról” 
 

7. Az Alapító Okirat Ügyvezetésről szóló 2.2. pontja az alábbi alponttal egészül 
ki: 
„2.2.7. Az Ügyvezető  az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló 
elfogadására irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy az 
Alapító a beszámoló elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az 
adott üzleti évben végzett tevékenységét, és határozzon az adott üzleti évre 
vonatkozó ügyvezető részére adandó felmentvény tárgyában. Az ügyvezető 
felmentvényre vonatkozó indítványára az Alapító köteles a felmentvény 
vonatkozásában határozatot hozni.” 

 
8. Az Alapító Okirat 2.3. pont szerinti Felügyelőbizottságára vonatkozó 

rendelkezésekben a tagok megbízatásának időtartam ismételt 
megválasztásuk miatt a következő: 

 
Név: Rohály Anna 
Lakcím: 3780 Edelény, Mátyás király út 14. 
Anyja neve: -------------------- 
Születési hely és idő: --------------------------- 
 
Név: Takács Csaba 
Lakcím: 3780 Edelény, Vörösmarty út 10/b. 
Anyja neve: ---------------------- 
Születési hely és idő: ---------------------------- 
 
Név: Simkó Gáborné 
Lakcím: 3780 Edelény, Tomori Pál út 2. 
Anyja neve: ---------------------- 
Születési hely és idő: ----------------------------- 

 
A tagok megbízatása  2014. 04. 23. -től 2017. 05. 31 -ig szól. 

 
9. Az Alapító Okirat Felügyelőbizottság feladatira vonatkozó 2.3.5. pontja az 

alábbi bekezdéssel egészül ki: 
„- Döntést előkészítő írásbeli véleményadás 8 napon belül a Civil tv. 37. § (4) 
és (5) bekezdése alapján.” 

 
Egyebekben az alapító okirat nem változik. 
 
E d e l é n y, 2014. április 23. 
 

Molnár Oszkár     Vártás József 
polgármester           jegyző 
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Záradék : Az  alapító okirat módosítást Edelény Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete  az 50/2014. ( IV.23. ) határozatával fogadta el.  
 
 
Ellenjegyezte: 
                           Dr. Kapás Katalin ügyvéd 
                           3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.  

 
 

2. Melléklet az 50/2014.(IV.23.) határozathoz 
 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN  
 
Cg. 05-09-015867 
Amely készült az Edelény Város Önkormányzat által létrehozott Borsodi 
Közszolgáltató Kht. ( Cg. 05-14-000104 ) jogutódjaként működő Borsodi 
Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.  2008. 05. 28-án kelt Alapító Okirata és 
annak Módosítása alapján. 
 
Az Alapító elhatározza, hogy a társaság működését tovább folytatja a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. ( Ptk) rendelkezései szerint. 1 

 
 
A Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként működik.                                 
 
1. A TÁRASÁG ALAPÍTÁSA: 
 
1.1. A társaság  alapítója:  Edelény Város Önkormányzata 

      3780 Edelény, István király útja 52. 
 
1.2. A társaság cégneve: Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.  
 
1.3. A társaság rövidített neve:  Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
 
1.4. A társaság székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 26. 
 
1.5. A társaság telephelye:  3780 Edelény, hrsz 1188/1.  
 
1.6. A társaság tevékenységi körei: 
 
1.6.1. A társaság közhasznú tevékenységének meghatározása a 2011.évi CLXXV. 
Tv. ( Civil tv.) rendelkezései alapján: 
 

                                                 
1 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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A társaság a következő közhasznú tevékenységet végzi a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.  13. §-ban foglalt önkormányzati 
feladatok közül :  
- település üzemeltetési feladatok ellátása 
- környezet egészségügyi, köztisztasági feladatok ellátása 
- kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme 
- lakás- és helyiség gazdálkodás 
- helyi környezet és természetvédelem, vízkárok elhárítása 
- helyi gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok 
- sporttal kapcsolatos feladatok 
 
A közfeladatokat a társaság az alapító Önkormányzat felhatalmazása alapján és 
külön szerződésben  meghatározott feltételek szerint végzi.   
( Ahol az alapító okirat vagy a társaság egyéb iratai a Közhasznú szervezetőkről 
szóló, már hatályon kívül helyezett  1997.évi CLVI tv. rendelkezéseire hivatkoznak, 
ott a 2011.évi CLXXV. tv. ( Civil tv.) rendelkezéseit kell érteni.)  
 
Az alapításkor meghatározott közhasznú célok az alábbiak voltak: 
 1. Kulturális örökség megóvása  
 2. Műemlékvédelem  
 3. Környezetvédelem 
 4. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
 5. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatá- 
      sának elősegítése – ideértve munkaerő kölcsönzést is - és kapcsolódó  
      szolgáltatások 
6. Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek  
      által igénybe vehető – szolgáltatások 
7. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység 
8. A közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez,  
       fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység 
 
1.6.2. Gazdasági Tevékenység a közhasznú célok elérése érdekében:  
 
Főtevékenység: 4120 Lakó-és nem lakóépület építése 
  
01.61  Növénytermelési szolgáltatás / közhasznú / 
02. 40 Erdészeti szolgáltatás / közhasznú/  
16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása 
25.11 Fémszerkezet gyártása 
25.12 Fémépületelem gyártása  
43.11  Bontás 
43.12  Építési terület előkészítése 
43.13  Talajmintavétel, próbafúrás 
43  91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 
41 10  Épületépítési projekt szervezése 
42 11  Út, autópálya építése 
42 13  Híd, alagút építése 
42 21  Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
42 91 Vízi létesítmény építése 
42 99  Egyéb m.n.s. építés 
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43.21. Villanyszerelés 
43 29  Egyéb épületgépészeti szerelés 
43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló szerelés 
43.31. Vakolás 
43.32. Épületasztalos-szerkezet szerelés 
43.33. Padló- falburkolás 
43.34. Festés, üvegezés 
43.39. Egyéb befejező építés m.n.s. 
43.99  Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 
47.19 Iparcikk jellegű bolti, vegyes kiskereskedelem 
47.99  Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem  
47.61  Könyv-kiskereskedelem 
47.62 Újság-, papíráru kiskereskedelem 
55.10 Szállodai szolgáltatás  
55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.30. Kempingszolgáltatás 
55.90. Egyéb szálláshely –szolgáltatás 
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.29  Egyéb vendéglátás 
58.14  Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19  Egyéb kiadói tevékenység / közhasznú/  
49.39. M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás 
49.41. Közúti áruszállítás 
52.24. Rakománykezelés 
52.10. Raktározás, tárolás 
52.21. Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás  
68.10. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
68.20. Saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
68.32. Ingatlankezelés 
70.10. Üzletvezetés 
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés 
73.12 Médiareklám 
73.20 Piac- és közvélemény kutatás 
77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 
77.32 Építőipari gép kölcsönzése 
77.33 Irodagép kölcsönzése ( beleértve számítógép) 
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
78.10. Munkaközvetítés /közhasznú/ 
78.20 Munkaerő kölcsönzés 
79.12 Utazásszervezés 
81.21 Általános épülettakarítás 
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 
81.29 Egyéb takarítás 
81.30  Zöldterület kezelés  
82.11 Összetett adminisztratív szolgáltatás  / közhasznú/ 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás / közhasznú/   
37.00. Szennyvíz gyűjtése, kezelése                                    
38.11 Nem veszélyes hulladék gyűjtése   
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés /közhasznú/ 
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94.99. M.n.s.  egyéb közösségi, társadalmi tevékenység /közhasznú/ 
93.11. Sportlétesítmény működtetése 
93.29  M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység   / közhasznú/  
96.03 Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás 
71.11 Építészmérnöki tevékenység 
71.12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 
1.7. Az Alapító kijelenti, hogy a társaság létrehozásának elsődleges célja Edelény 
Város és lakossága részére a fenntartható fejlődés biztosítása és az 
életkörülmények, élet- minőség javítása a közhasznú célok megvalósításán 
keresztül. 
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyon Edelény     
Város Önkormányzatára száll, aki azt a szerződésben meghatározott közhasznú 
célokra kell fordítsa.2 
 
1.8. A Társaság törzstőkéje: 
 
A Társaság törzstőkéje 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint. 
 
1.9. A törzsbetétek rendelkezésére bocsátása: 
 
Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaság teljes törzstőkéjét az Alapító Okirat 
aláírását követően haladéktalanul a Társaság megnyitandó bankszámlájára befizeti. 
A társaság törzstőkéjének rendelkezésre bocsátása a jogelőd Kht. alapítása során 
teljes egészében megtörtént. 
 
1.10. A Társaság időtartama: 
 
A Társaság határozatlan időre jött létre. 
 
1.11. Egyéb rendelkezések: 
A Társaság Alapítója – figyelemmel a Civil tv. 34. § (1)  bekezdésében – kijelenti az 
alábbiakat:  
 a.) gazdasági tevékenységet a társaság csak közhasznú vagy az alapító okiratban 
meghatározott alapcélok szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 
végez  
b.) a társaság elért eredményét nem osztja fel    
c.) a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem is fogad el ilyen 
támogatást. 
 
A Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.3 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
3 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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2. A TÁRSASÁG SZERVEZETE 
 
2.1. Egyszemélyes társaság 
 
2.1.1. 2.1.1. A társaság egyszemélyes társaság a Polgári  Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv. 3:208 § és 3:209 §  értelmében. A társaság egyszemélyes jellege 
miatt taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az egyszemélyes tag / továbbiakban 
Alapító / dönt.4 
 
Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe  tartozik: 
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott 
    eredmény-felhasználására vonatkozó döntés, 
b) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának 
    elrendelése, 
c) az ügyvezető megválasztása, visszahívása 
    és díjazásának megállapítása, valamint ha az ügyvezető a Társasággal  
    munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása. 
d) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásuk 
    megállapítása. 
e) a könyvvizsgáló kinevezése, felmentése, visszahívása és tiszteletdíjának 
   megállapítása, 
f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával,  
ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1§ )5 köt, 
g) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös     
szükséglet kielégítéséért felelő szervvel köt a közhasznú tevékenység    
folytatásának feltételeiről, ideértve az alapító tagokkal megkötött közhasznú 
szerződéseket is. 
h) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése, 
i) a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása, 
j) Alapító Okirat módosítása, 
k) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, 
l) a közhasznúsági jelentés (2.1.l  1.pont) elfogadása, 
m) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító 
kizárólagos hatáskörébe utal. 
 
Az Alapító önkormányzatot a mindenkori Polgármester képviseli. 
 
2.1.2. A Társaság évente kötelező közhasznúsági jelentést készít. Biztosítani kell 
annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat 
készítését). A betekintés és hozzáférés a társaság székhelyén, munkaidőben bárki 
által kérelmezhető. 6 
 
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: 
a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 

                                                 
4 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
5 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
6 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási pénztártól és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét; 
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 
2.1.3. A Civil tv. 37. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a társaság döntésre 
jogosult szerveinek ( Alapító, ügyvezető, felügyelőbizottság) határozatairól a 
társaság ügyvezetője a társaság székhelyén nyilvántartást vezet és tárolja a 
határozatokat. Ezt a Határozati Nyilvántartást a társaság székhelyén munkaidőben 
bárki megtekintheti, a tárolt határozatokról másolatot készíthet.  
 
2.1.4. A Civil tv. 37. § (4) és (5) bekezdései alapján a társaságnál a döntéshozatalt 
megelőzően az egyszemélyes jelleg és egyszemélyi ügyvezetése miatt  kötelező az 
Alapító döntése előtt az ügyvezető és a felügyelőbizottság véleményének kikérése. 
Az ügyvezető döntése előtt köteles kikérni a felügyelőbizottság véleményét.  
A véleménykérés írásban történik a döntés megelőzően legalább 8 nappal. A 
vélemény adásra jogosult szerv vagy személy köteles 8 napon belül véleményt adni 
a döntés előkészítése érdekében. Írásbelinek tekintendő az email levelezésben való 
véleménykérés és véleményadás. 
Az írásos vélemények és a felügyelőbizottság véleményadás érdekében összehívott 
üléseiről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak és a társaság székhelyén munkaidőben 
bárki által megtekinthetőek.    
A felügyelőbizottság a véleményadás érdekében ülés összehívása helyett jogosult 
írásbeli döntéshozatalra. Ez esetben az írásbeli döntéshozatal iratai nyilvánosak és 
bárki által megtekinthetőek.7 
 
2.2. Az ügyvezető 
 
2.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által 
határozott időre választott ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a 
Társaságnak egy ügyvezetője van. 
 
2.2.2. Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül: 
a) nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos 
tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben, 
b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző 
más gazdálkodó szervezetben, 
c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára 
a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket, 
d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő 
bizottság tagjává nem választható meg. 
A 2.2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak 
okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven 
belül lehet érvényesíteni. 
                                                 
7 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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Az összeférhetetlenségi rendelkezések alól felmentést az alapító hozzájárulásával 
adhat.  

 
2.2.3. A Társaság ügyvezetője: 
 
Neve: Fischer Ferdinánd 
Lakcím: 3762 Szögliget, Táncsics Mihály u. 14.  
Anyja neve: -------------------------- 
Születési hely, idő: --------------------------- 
Adóazonosító jele: ---------------------------- 
 
Az ügyvezető megbízatása  2010. 05. 01-től 2015. 04. 30-ig  szól. A Társaság 
dolgozói tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlására az ügyvezető jogosult. Az 
ügyvezető irányítja a Társaság munkaszervezetét. Az ügyvezető – az Alapító 
tájékoztatása mellett – képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára 
nézve a Társaság dolgozóira átruházhatja. Ügyvezető kijelenti, hogy   törvényben 
meghatározott kizáró körülmények vele szemben nem állnak fenn, így a megbízatást 
a jogszabályok előírásainak megfelelően elfogadja. Az ügyvezető  ismételten 
újraválasztható.  
Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Alapító gyakorolja. 
 
2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei: 
a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a 
jogszabályok és a taggyűlés határozatai által megszabott keretek között. 
b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a 
hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve 
a Társaság dolgozóira átruházhatja. 
b) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. 
c) Gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről 
és a taggyűlés elé terjesztéséről. 
d) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az 
Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést. 
e) Gondoskodik a gazdasági társaság alapításának, az Alapító Okirat 
módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek 
változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági 
bejelentéséről. 
f.) gondoskodik az Alapító Okirat 2.1.3. pont szerinti Határozati Nyilvántartás 
vezetéséről és a nyilvánosság valamint a döntések bárki általi megismerhetőségének 
biztosításáról.8 
 
2.2.5. Az ügyvezető köteles az Alapító által hozott döntések nyilvántartását 
naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, 
időpontja és hatálya. 
 
2.2.6. A társaságnál – mivel közhasznú szervezet – lényeges szempont a 
nyilvánosság és átláthatóság. 

                                                 
8 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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Ezért az ügyvezető köteles gondoskodni a közhasznú társaság működésével 
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetőségéről, illetve azokról az 
érdekeltek részére felvilágosítást adni. 
 
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az ügyvezető részére 
megküldeni.  
Az ügyvezető köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy 
által kért iratbetekintést haladéktalanul írásbeli kérelem nélkül; egyéb esetekben az 
iratbetekintést kérővel történő megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály 
vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.  
Az ügyvezető köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből 
megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és 
teljesítésének ideje. 
 
A társaság éves közhasznúsági jelentését ( amely a beszámolót magában foglalja )  
az ügyvezető köteles nyilvánosságra hozni úgy, hogy azt az elfogadást követő 15 
napon belül, 30 nap időtartamra az Edelény Város Önkormányzat hivatalos 
helyiségében elhelyezett nyilvános hirdetőtáblára kifüggeszti vagy kifüggeszteti. 
 
2.2.7. Az Ügyvezető  az üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló elfogadására 
irányuló jelentéssel egyidejűleg indítványozhatja, hogy az Alapító a beszámoló 
elfogadásával egyidejűleg értékelje az ügyvezetőnek az adott üzleti évben végzett 
tevékenységét, és határozzon az adott üzleti évre vonatkozó ügyvezető részére 
adandó felmentvény tárgyában. Az ügyvezető felmentvényre vonatkozó indítványára 
az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.9 
 
2.3. A felügyelő bizottság 
 
2.3.1. A Társaság felügyelő bizottságot hoz létre. 
 
2.3.2. A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik.  
A felügyelő bizottság tagjai: 
 
Név: Rohály Anna 
Lakcím: 3780 Edelény, Mátyás király út 14. 
Anyja neve: ----------------- 
Születési hely és idő: ------------------------ 
 
Név: Takács Csaba 
Lakcím: 3780 Edelény, Vörösmarty út 10/b. 
Anyja neve: -------------------- 
Születési hely és idő: -------------------------- 
 
Név: Simkó Gáborné 
Lakcím: 3780 Edelény, Tomori Pál út 2. 
Anyja neve: ---------------------- 
Születési hely és idő: --------------------------- 
 

                                                 
9 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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A tagok megbízatása: 2014. április 23-tól 2017. május 31-ig szól.10 
 
2.3.3. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége 
elfogadásától számított tizenöt napon belül azokat a gazdasági társaságokat, 
amelyeknél már felügyelő bizottsági tag, írásban tájékoztatni köteles. 
 
2.3.4. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, 
ügyrendjét maga állapítja meg. 
 
2.3.5. A felügyelő bizottság feladat- és hatásköre különösen: 
- Összehívja a taggyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére, ha 
megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapító Okiratba 
ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit. 
- Köteles megvizsgálni a taggyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi 
lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely az 
Alapító  kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. 
- Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (a továbbiakban 
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az 
Alapító részére. 
- Véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot. 
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát. 
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a Társaság 
vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető 
tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné. 
- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. 
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. 
- jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást 
a gazdasági társaság munkavállalóitól. 
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba. 
- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott 
létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a 
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles 
tájékoztatni az Alapítót. 
- Döntést előkészítő írásbeli véleményadás 8 napon belül a Civil tv. 37. § (4) és (5) 
bekezdése alapján.11 
 
2.3.6. A felügyelő bizottság működése 
 
2.3.6.1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából 
elnököt (szükség esetén elnökhelyettest vagy elnökhelyetteseket) választ. 
 
2.3.6.2. A felügyelő bizottság határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatát 
egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 

                                                 
10 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
 
11 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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2.3.6.3. A felügyelő bizottság tagjai személyesen köteles eljárni, képviseletnek nincs 
helye. A felügyelő bizottság tagját e minőségében az Alapító nem utasíthatja. 

 
2.3.6.4. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés 
összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a felügyelő bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra 
történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga 
jogosult az ülés összehívására. 
 
2.3.6.5. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet 
az Alapító hagy jóvá. 
 
2.4. A könyvvizsgáló 
 
2.4.1. A közhasznú társaságnál könyvvizsgáló kijelölése kötelező. Könyvvizsgálóvá 
az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók 
nyilvántartásában szerepel. 
 
2.4.2. A Társaság könyvvizsgálója,  akinek megbízatása  a 2013-2014-2015. 
gazdasági év könyvvizsgálatára, de legkésőbb 2016. május  31. napjáig  szól: 
 
A könyvvizsgáló személyesen: Tímárné Csépányi Judit 
Anyja neve: Csépányi-Gazda Lenke 
Lakhelye: 3600 Ózd, Ráctag út 37. 
Születési hely és idő: --------------------------- 
Bejegyzési száma: ---------------------------- 
 
A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését) 
követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai 
szerint. 
 
2.4.3. A könyvvizsgáló tevékenységét a hatályos jogszabályok alapján végzi. 
 
2.4.4. A könyvvizsgáló feladat- és hatáskörébe tartozik: 
 
- Ellenőrzi és véleményezi a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és 
jogszabály-szerűségét. 
- Köteles megvizsgálni a taggyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést, 
hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. 
- Betekinthet a Társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság 
tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. 
- Megvizsgálhatja a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és 
áruállományát, szerződéseit. 
 
2.4.5. A könyvvizsgáló a Társaság ügyeiről szerzett értesüléseit üzleti titokként 
köteles megőrizni. 
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2.4.6. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy 
a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt 
észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjainak e 
törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles az Alapítót 
tájékoztatni. 
2.4.7 Megszűnik a könyvvizsgálói megbízás: 
- az alapító döntése alapján visszahívással, 
- a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával, 
- törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, 
- a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával. 
 
2.4.8. A könyvvizsgáló felelősségére a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, 
illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 
 
2.5. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. ( Civil tv.)  37. § (4) 
és (5) bekezdése szerinti,12 az Alapító az egyszemélyes döntési jogköre alá 
eső döntéshozatal előtt köteles a kérdést véleményezésre írásban – a döntést 
megelőző 15 nappal -  az ügyvezetőnek és a Felügyelő Bizottságnak eljuttatni. 

 
Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság testülete a részére eljuttatott írásos 
javaslat és döntéshozatal előtti véleménykérés alapján írásban 10 napon belül 
véleményt készít és azt eljuttatja az Alapítóhoz.  
 
Az Alapító döntésében az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság írásos 
véleményéhez nincs kötve, azonban a döntéshozatal során mérlegelnie kell a 
véleményben foglaltakat. 
 
Az Alapító, amennyiben döntése eltér az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság 
által javasolttól, a döntést követően köteles az eltérés indokát írásban közölni 
az ügyvezetővel és a Felügyelő Bizottsággal. 
A döntések előtti véleménykérésnek, az írásos véleményeknek és az attól 
eltérő döntések indoklásának egy –egy példányát  az ügyvezető a társaság 
egyéb irataival együtt nyilvántartani és őrizni köteles, valamint köteles ezek 
nyilvánosságát biztosítani úgy, ahogy az a társaság egyéb iratai tekintetében 
történik. 
A döntés előtti véleményezés tekintetében is alkalmazandó az 
összeférhetetlenségi szabály, miszerint nem jogosult vélemény alkotásra az, 
aki vagy akinek közeli hozzátartozója / Ptk. 8:1 §  /13 a döntés folytán 
kötelezettség alól mentesül, vagy  bármilyen más előnyben részesül, 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
 

 
 

                                                 
12 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
13 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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2.7. Összeférhetetlenségi szabályok: 
 
2.7.1. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Társaság 
könyvvizsgálója az a személy, aki 
a) taggyűlésnek elnöke vagy tagja az ügyvezető, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 
ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve 
d) a 2.6.1. a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
2.7.2. Nem lehet a Társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője, felügyelő 
bizottsági tag, könyvvizsgálója), továbbá a Társaság szerveinek 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akivel szemben a 2013. év V. 
tv-ben valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. ( Civil tv.) 
meghatározott összeférhetetlenségi – vagy kizáró ok áll fenn.14 
 
2.7.3. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi 
érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
- A Társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §15)  
ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 
 
2.7.4. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható 
könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja, 
valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e 
minőségének megszűntetésétől számított három évig. 
 
2.7.5. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi 
szabályokat is megállapíthat. 
 
3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE 
 
3.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli. 
 
3.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt, 
előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető a 
nevét önállóan írja, a hiteles cégaláírási címpéldány szerint. 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
14 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
15 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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3.3. Az ügyvezető az ügyintézés és képviselet körében önállóan jár el. 
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló  
2011.évi CLXXV. Tv. ( Civil tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 
rendelkezései az irányadóak. 16 
 
E d e l é n y, 2014. április 23. 
 
 

Molnár Oszkár            Vártás József 
 polgármester           jegyző 

 
 
Záradék: Az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítást és az egységes szerkezetű okirat 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2014. (IV.23.) Határozata 
alapján készült.  
 
Ellenjegyezte: 
                           Dr. Kapás Katalin ügyvéd 
                           3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.  
 
 
11./ Napirendi pont tárgya:  

 
II. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés és feladat-ellátási 
szerződés jóváhagyásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 57./ sorszám alatt.) 

 
Polgármester a napiredet vitára bocsátja. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását.  
 
Polgármester az előterjesztéshez kapcsolódóan elmondja, hogy az orvosok, úgy a 
gyermekorvosok, a felnőtt háziorvosok, illetve a fogorvosok egy része sajnos elérte 
azt a kort, hogy lassan nyugdíjas korúak lesznek. Országszerte nagyon komoly 
problémát okoz a nyugdíjba vonuló orvosok pótlása. Tavaly történt az, hogy az egyik 
gyermekorvosi körzetből Lengyel doktornő nyugdíjba vonult és hála ’Istennek sikerült 
betölteni ezt a praxist Elek doktornővel, most pedig Nagy Endre doktor úr 
negyedszázados munkavégzés után úgy gondolta, hogy nem folytatja tovább a 
tevékenységét és nyugdíjba vonul. Dr.Kiss Judit veszi meg a praxist 
Kazincbarcikáról, aki rendkívül szimpatikus, fiatal fogorvos, így egy jó időre 
megnyugtatóvá vált ez az alapellátás is város lakói számára. 
Megköszöni Dr.Nagy Endrének a több évtizedes munkáját, amelyet végzett, Dr.Kiss 
Juditnak pedig azt kivánja, nagyon sokáig legyen Edelényben, végezze tisztességgel 
becsülettel a fogorvosi pályát. 
                                                 
16 Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án. 
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Ezt követően - mivel vélemény, kérdés nem volt – a javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot:   

 
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
51/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   II. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó 

előszerződés és feladat-ellátási szerződés 
jóváhagyásáról 

 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta az előterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
1. Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti, II. számú 

fogorvosi körzet feladatainak ellátására szóló előszerződést a 
határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 

 
2. Képviselő-testület felhatalmazza a TiKart Kft .-t (székhely: 

3518 Miskolc, Barátság tér 10. adószáma: 24316275-2-05), 
hogy az Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Edelény, István király útja 65. (69 hrsz) szám alatti ingatlant 
fiók-telephelyként bejegyeztesse. 

 
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

előszerződés aláírására, valamint arra, hogy az előszerződést 
kiegészítse a feladatot ellátó orvos személyes adataival, illetve 
a nem érdemi módosításokat az előszerződés szövegében 
annak aláírását megelőzően elvégezze. 

 
4. Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti, 13/2002. 

(VI.24.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében 
meghatározott II. számú fogorvosi körzet feladatainak 
ellátására szóló feladat-ellátási szerződést a határozat 2. 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladat-

ellátási szerződés aláírására azzal, hogy annak aláírását 
megelőzően a feladat-ellátási szerződés hatályba lépésének 
időpontját szükség esetén 2014. június 1. napját követő 
időpontra módosíthatja és a rendelési idővel kiegészítse, 
továbbá arra, hogy a nem érdemi módosításokat a feladat-
ellátási szerződés szövegében elvégezze. 
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6. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagy 
Endre és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel a feladat-
ellátási szerződést az ellátás folyamatosságának 
biztosításával közös megegyezéssel felbontsa. 

Határidő:  1-2. pont: azonnal,  
  3. pont: 2014.04.30.  
  4-5. pont: 2014.05.30. 
Felelős:    polgármester 
Értesül: érintett egészségügyi szolgáltatók, osztályok 

 
1. melléklet az 51/2014. (IV.23.) határozathoz 

 
E L Ő S Z E R Z Ő D É S 

fogorvosi területi ellátási kötelezettség vállalásá ra 
 
amely létrejött  
egyrészről Edelény Város Önkormányzata  (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 
3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban 
Megbízó, 
 
másrészről Dr. Kiss Judit  (születési hely, idő: ……………………….. anyja neve: 
……………………., ………………………….szám alatti lakos, továbbiakban Megbízott  
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 

1. Megbízott vállalja a II. számú fogorvosi körzetben a területi ellátási 
kötelezettséget, az önkormányzat pedig a jogszabályban foglalt feltételek 
teljesülése esetén hozzájárul a fogorvosi körzet praxisának vállalkozásban 
történő ellátásához.  
 

2. A végleges feladat-ellátási szerződés időtartama várhatóan 2014. június 1. 
napjától határozatlan időre, de legalább öt évre szól. 

 
3. A fogorvosi tevékenység teljesítésének helye: Edelény, István király útja 65. 

szám alatti fogorvosi rendelő. 
 

4. A rendelés idejét a végleges feladat-ellátási szerződés tartalmazza. 
 

5. Megbízott köteles a II. számú fogorvosi körzetre működtetési engedélyt kérni. 
Ezt követően kerülhet sor a végleges feladat-ellátási szerződés megkötésére. 
 

6. Jelen előszerződés az aláírás napjától hatályos, de az előszerződés 
megszűnik, ha a Szerződő felek feladat-ellátási szerződést kötnek. 
 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint 
a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
Edelény, 2014. április 23. 
              
Megbízott                                       Megbízó 
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2. melléklet az 51/2014. (IV.23.) határozathoz 
 

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZ ŐDÉS 
(fogorvosi tevékenységre) 

 
amely létrejött  
 
egyrészről Edelény Város Önkormányzata  (képviseli: Molnár Oszkár polgármester) 
3780 Edelény, István király útja 52. adószáma: 15725596-2-05, továbbiakban 
Megbízó, 
 
másrészről TiKart Kft.  (székhely: 3518 Miskolc, Barátság tér 10. adószáma: 
24316275-2-05), a továbbiakban Megbízott  között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 
 
1. Szerződő felek rögzítik, hogy Edelény István király útja 65. szám alatt 

működtetett, az önkormányzat tulajdonában lévő rendelőben területi ellátási 
kötelezettséggel bíró fogorvosi körzet működik. 
  

2. Megbízó  jelen szerződés keretében megbízza Megbízottat fogorvosi 
tevékenység ellátásával , területi ellátási kötelezettséggel, melyet Megbízott  
Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok 
körzethatárairól szóló 13/2002. (VI.24.) önkormányzati rendelete 3. 
mellékletében meghatározott II. számú fogorvosi körzetben lát el.  
 

3. A személyes ellátására kötelezett orvos: 
Dr. Kiss Judit  (születési hely, idő: …………………………., anyja neve: 
……………………….) ………………………... szám alatti lakos. 
 

4. A fogorvosi ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést, illetve annak 
módosítását Megbízott az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-
magyarországi Területi Hivatalával (továbbiakban: OEP) közvetlenül köti meg. 
A személyes ellátására kötelezett orvos a szerződés megkötésekor és 
hatályban léte alatt szavatolja, hogy rendelkezik az önálló orvosi 
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerinti működtetési joggal. 
Megbízó a szolgálat finanszírozására biztosított összeget a jelen szerződés 
aláírásával teljes egészében Megbízottra engedményezi. 
 

5. Megbízott vállalja, hogy az OEP-től a fogorvosi teendők ellátására 
rendelkezésre bocsátott összegből a fogorvosi ellátást a mindenkor hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja.  

 
6. Megbízott a helyettesítésről köteles gondoskodni beleértve annak pénzügyi 

feltételeit is. 
 A helyettesítés tényéről, módjáról és időtartamáról Megbízott értesíti az 
ingatlant kezelő intézmény vezetőjét és Edelény Városi Önkormányzat 
Jegyzőjét. 

  Megbízott biztosítja, hogy a helyettesítés további feltételei tekintetében, illetve 
a helyettesítő szakorvossal történő megállapodás megkötésekor a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően jár el. 
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7. A feladat ellátása céljára Megbízó a tulajdonában lévő a jelen szerződés 

hatályban léte alatt Megbízott részére továbbra is bérleti díj fizetése nélkül 
biztosítja az Edelény, István király útja 65. szám alatt a fogorvosi feladatok 
ellátásához szükséges rendelőhelyiséget.  
 

8. Megbízott az üzemeltetési, illetve a közüzemi költségeket az ingatlan 
mindenkori kezelőjével kötött külön megállapodás szerint téríti meg.  
Az üzemeltetési és közüzemi díjak megtérítésére vonatkozó külön 
megállapodás ezen szerződéssel együtt érvényes.  

 
9. A rendelő felújítása, gépészeti tartozékainak cseréje a Megbízót terhelik a 

Képviselő-testület döntésének megfelelően.  
Megbízó vállalja az ingatlan és az ingóságok folyamatos, teljes körű vagyon-, 
és felelősségbiztosítását. 

 
10. Megbízott gondoskodik a rendelő rendeltetésszerű használatáról, a 10. 

pontban megfogalmazottakon túlmenően karbantartásáról, jelzi a keletkezett 
meghibásodásokat és őrzi a rendelő állagát. 
 

11. Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés megszűnése esetén a 
helyiségeket, azok központi berendezéseit ugyanolyan műszaki állapotban 
köteles visszaszolgáltatni, mint amilyen műszaki állapotban azt átvette.  

 A helyiségek és azok berendezéseinek állapotát átvételkor és visszaadáskor 
is jegyzőkönyvben kell rögzíteni.  

 
12. Felek rögzítik, hogy a II. számú fogorvosi körzetben az ellátás nyújtásában 1 

fő egészségügyi szakdolgozó vesz részt. 
A feladat ellátásához szükséges minden szükséges, jogszabályban 
előírtaknak megfelelő feltétel – tárgyi és a személyi – biztosítása, 
megteremtése, a működési engedélyek beszerzése, a finanszírozási 
szerződés megkötése, statisztikai adatok szolgáltatása, illetve a 
működtetéssel kapcsolatos egyéb adatok kezelése, nyilvántartása, 
szolgáltatása Megbízott kötelezettsége, ennek költségei Megbízottat terhelik. 

 
13. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a fogorvosi feladatokat a 

mindenkori szakmai követelményeknek megfelelő legmagasabb színvonalon 
látja el, valamint betartja a térítésköteles ellátások díjára vonatkozó 
mindenkori jogszabályi előírásokat és azt ismerteti a lakossággal. 

 
14. Rendelési idő: 

 
nap idő az ellátás megnevezése  
hétfő  rendelés 
kedd  rendelés 

szerda  rendelés 
csütörtök  rendelés 
péntek  rendelés 
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Megbízott a rendelési idő változtatása iránti szándékát egyeztetni köteles a 
megbízóval és az érintett egészségügyi szolgáltatókkal. A rendelési idő a 
Felek megállapodása alapján módosítható.  

 
15. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény város polgármesterét a 

fogorvosi feladatok ellátásáról szükség szerint írásban vagy szóban 
tájékoztatja.   

 
16. A szerződő felek kötelesek ezen szerződésben foglaltaktól eltérő feltételekről 

egymást kölcsönösen tájékoztatni. 
 
17. A jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, 

továbbá ha azt bármelyik fél felmondja. 
 

A települési önkormányzat a feladat-ellátási szerződést – indoklással – 
felmondja, 
a) ha a fogorvos a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit 

írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a 
jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat, 

b) ha a fogorvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti. 

 
Felmondási idő 6 hónap. 

 
18. A körzetmódosítás miatt bekövetkező, Megbízottat ért kár esetén a 

körzetmódosítással érintett települési önkormányzat kártalanítási 
kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a 
Megbízott által a finanszírozás keretében kapott egy éves összeget. A 
kártalanítás mértékét Megbízott és az érintett önkormányzat a körzetből 
kikerült betegek arányában állapítják meg a praxis folyó évi finanszírozására 
vetítve, az adott rész elcsatolását követő hónap 15. napjáig. 
   

19. Megbízott ügyeleti ellátásban nem vesz részt. 
 

20. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott a 14. pontban rögzített rendelési 
időn túl az Edelény István király útja 65. szám (69 hrsz) alatt működtetett 
rendelőben magánrendelést folytasson. 
 

21. A jelen szerződés határozatlan időre, de legalább öt évre szól és a szükséges 
működési engedélyek, valamint a társadalombiztosítási finanszírozási 
szerződés érvényességének napjától, de leghamarabb 2014. év június hó 01. 
napján lép hatályba.  
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22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos 
társadalombiztosítási-, finanszírozási-, egészségügyi- jogszabályok, valamint 
a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
A szerződő felek a szerződést elolvasták, s mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
helybenhagyólag nyolc eredeti példányban aláírták. A szerződés aláírásával 
egyidejűleg három eredeti példány a megbízott részére kerül átadásra. 
 
E d e l é n y, 2014. április 23. 
 
 

……………………………………….   ………………………………… 
Megbízó            Megbízott 

 
Ellenjegyezte:    ……………………………………… 
 
 
Hitelesítés: 
 
Abod Község Önkormányzata      
 ……………………………… ……./2014. (…….)  határozatával jóváhagyta.
       polgármester  
 
Balajt Község Önkormányzata     
 ……………………………… ……./2014. (…..…)  határozatával jóváhagyta.
       polgármester 
 
Borsodszirák Község Önkormányzata    
 ……………………………… ……./2014. (…..…)  határozatával jóváhagyta.
       polgármester 
 
Ládbesenyő Község Önkormányzata    
 ……………………………… ……./2014. (……..)  határozatával jóváhagyta.
       polgármester 
 
Szendrőlád Község Önkormányzata    
 ……………………………… ……./2014. (……..)  határozatával jóváhagyta.
       polgármester 
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12./ Napirendi pont tárgya:  
 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó törvényességi felhívásról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 58./ 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. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot:   
 

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
52/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy :  Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó 

törvényességi felhívásról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
törvényességi felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést 
hozza: 
 
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 

továbbiakban: Képviselő-testület) megtárgyalta és megismerte a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztályának BO/13/2056-8/2014. számon 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása tárgyban megküldött 
törvényességi felhívását. 

2. Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a CIRKONT Hulladék-
azdálkodási ZRt-vel hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátása 2014. február hónapban megkötött szerződés 
alapján Edelény városban folyamatosan biztosított, a díjbeszedést 
Edelény Város Önkormányzata látja el, és egy összegben téríti meg 
a közszolgáltatás díját a szolgáltató felé. 

3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása céljából tett 
intézkedésekről jelen határozat, és az előterjesztés megküldésével 
tájékoztassa a Kormányhivatalt azzal, hogy a felhívással szemben 
eltérő álláspontot nem fogalmaz meg. 
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4. Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján a Társulási 
Tanácsba Molnár Oszkár polgármestert delegálja, míg 
akadályoztatása esetén a helyettesítését Vattay Béla 
alpolgármester, együttes akadályoztatásuk esetén pedig Szőrné 
Zsigrai Erika alpolgármester látja el, és gyakorolja a képviseleti 
jogot. A helyettesítésre szóló megbízás határozatlan időtartamra, 
illetve visszavonásig érvényes. 

Határidő:   2014. április 30., illetve folyamatos 
Felelős:   polgármester, alpolgármesterek 
Értesül: Kormányhivatal, Társulás, osztályok 

 
 
13./ Napirendi pont tárgya:  
 
Molnár Oszkár polgármester költségátalányának megállapításáról 
Előadó: alpolgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 59./ sorszám alatt.) 
 
Polgármester az előterjesztés kapcsán bejelenti személyes érintettségét, a 
szavazásban nem kíván részt venni. 
A szót átadja Szőrné Zsigrai Erika alpolgármesternek.  
 
Szőrné Zsigrai Erika alpolgármester elmondja, hogy az előterjesztést ő készítette 
elő, azért is mivel a 2014. április 6-ai választások alkalmával Molnár Oszkár 
parlamenti képviselő úr úgy döntött, hogy a polgármesteri választásokon méretteti 
meg magát, így most már a parlamenti képviselői mandátuma ezzel végetér. 
Megköszöni eddig végzett munkáját, szolgálatát a város, a választási körzet 
érdekében, ezért adta be ezt az előterjesztést. Azt kívánja, hogy a közeljövőben 
polgármesterként dolgozhasson a város érdekében. 
 
Valamennyi bizottság javasolja az előterjesztés határozati javaslatának 
elfogadását.  
 
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását 
szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot:   
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 
53/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  

 
Tárgy:   Molnár Oszkár polgármester költségátalányának 

megállapításáról 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Molnár Oszkár polgármester költségátalányának 
megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1994. 
évi LXIV. törvény 18.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján Molnár 
Oszkár polgármester költségátalányát 2014. május 7. napjától 
kezdődően illetménye 30%-ának megfelelő összegben (azaz 
156.540 Ft/hó) állapítja meg. 
 
Határidő:  2014. május 7., illetve folyamatos 
Felelős:   alpolgármester, Pénzügyi Osztály 

 
14./ Napirendi pont tárgya:  
 
Az „ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 kódszámú Edelény Város „Árvíz rekonstrukciója” 
című pályázat önerő összegének meghatározásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 60./ 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. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
meghozta a következő határozatot:   

 
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

54/2014.(IV.23.)   H A T Á R O Z A T A  
 

Tárgy:  ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 kódszámú Edelény Város 
Árvíz rekonstrukciója című pályázat önerő összegének 
meghatározásáról 

 
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 kódszámú Edelény Város „Árvíz 
rekonstrukciója” című pályázat önerő összegének meghatározásáról 
szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
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1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az 

ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069 kódszámú pályázat megvalósításához. 

2. Képviselő-testület a pályázat keretein belül a beruházás helyszínéül 
jóváhagyja a következő területeket: 
- 3780, Edelény Móricz Zsigmond utca (hrsz.: 28) 
- 3780, Edelény Malomszög utca (hrsz.: 17) 
- 3780, Edelény Katona József utca (hrsz.: 491, 655/55, 622) 
- 3780, Edelény Bódva út (hrsz.: 1133/15, 1174/3) 

3. Képviselő-testület a beruházás teljes költségvetését bruttó 
136.724.545 Ft, azaz bruttó százharminchatmillió-
hétszázhuszonnégyezer-ötszáznegyvenöt forintban jóváhagyja, 
amely a 95%-os támogatástartalomnak megfelelően az alábbiak 
szerint tevődik össze: 
a projekt elszámolható összköltsége: bruttó 136.724.545 Ft, azaz 
bruttó százharminchatmillió-hétszázhuszonnégyezer-ötszáznegyve-
nöt forint, melyből 

•••• vissza nem térítendő támogatás: bruttó 129.888.318 Ft, azaz 
százhuszonkilencmillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-
háromszáztizennyolcforint,  

•••• saját forrás: bruttó 6.836.227 Ft, azaz hatmillió-
nyolcszázharminchatezer-kettőszázhuszonhét forint, mely 
összeg a 2014.évi költségvetés fejlesztési kiadásai között 
szerepel ((4/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet 12. 
melléklet)). 

4. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására 
és nyilatkozatok megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Polgármester  - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt -     
megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta. 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

Molnár Oszkár            Vártás József 
             polgármester                  jegyző 
 
 


