EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. február 12-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT

1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról
2. Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum,
valamint a könyvtári intézményegység 2014. évi tevékenységéről
3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2014. évi bizottsági és
polgármesteri döntésekről
4. Beszámoló az
tevékenységéről

Edelényi

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi

5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
6. Edelényi Közös Önkormányzati
Szabályzatának jóváhagyásáról

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

7. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
8. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
9. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
10. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”-ának módosításáról
12. Borsodi Közszolgáltató
jóváhagyásáról

Nonprofit

Kft.

javadalmazási

szabályzatának

13. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület átnevezéséről
14. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
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15. Edelényi Biztos Kezdet Gyerekház továbbműködtetéséről szóló háromoldalú
megállapodás jóváhagyásáról
16. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
17. Bizottságok 2015. évi munkatervének ismertetéséről
18. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Zárt ülés:
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról

E d e l é n y, 2015. február 12.
Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én
a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott
rendes nyílt ülésén.
Jelen vannak: Molnár Oszkár polgármester, Béres Tibor, Borza Bertalan, Csabai
Gyula, Fischer Ferdinánd, Káli Richárd, Korbély Györgyi Katalin,
Lázár István, Loj Balázs alpolgármester, Magyar Árpádné,
Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők

Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője
12./ előterjesztésnél:
Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi munkájáról
Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató
Központ vezetője
13./ előterjesztésnél:
Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum,
valamint a könyvtári intézményegység 2013. évi tevékenységéről
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum igazgatója
22./ és 23./ számú előterjesztésnél:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület nyílt ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testület teljes
létszámmal jelen van.
Napirend előtt polgármester arról tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a
munkatervben szereplő „Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
szóló 4/2014. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló napirend a 2015.
február 26-án tartandó rendkívüli ülésre kerül beterjesztésre, mivel a hivatal
leterheltsége miatt nem készült el az előterjesztés.
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A szintén munkatervben szereplő „Gazdasági Program elfogadásáról” szóló napirend
a későbbiekben tartandó ülésre kerül beterjesztésre legkésőbb 2015. április 12.
napjáig, mely törvényben rögzített határidő. A későbbi előterjesztés oka, hogy
folyamatban van a Belügyminisztérium koordinálásával az Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése, mellyel összhangban indokolt elkészíteni a Gazdasági
Programot.
Ezt követően ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról
Előadó: intézményvezető
2. Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum,
valamint a könyvtári intézményegység 2014. évi tevékenységéről
Előadó: intézményvezető
3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2014. évi bizottsági és
polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester
4. Beszámoló az Edelényi
tevékenységéről
Előadó: polgármester

Közös

Önkormányzati

Hivatal

2014.

évi

5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
6. Edelényi Közös Önkormányzati
Szabályzatának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Hivatal

Szervezeti

és

Működési

7. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
8. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
9. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Előadó: polgármester
10. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
Előadó: polgármester
11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
12. Borsodi Közszolgáltató
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

Nonprofit
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Kft.

javadalmazási

szabályzatának

13. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület átnevezéséről
Előadó: polgármester
14. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
Előadó: polgármester
15. Edelényi Biztos Kezdet Gyerekház továbbműködtetéséről szóló háromoldalú
megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
16. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
17. Bizottságok 2015. évi munkatervének ismertetéséről
Előadó: polgármester
18. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester

Polgármester megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselőtestület tagjai részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester az ülés napirendi pontjainak elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait – 12 képviselő döntéshozatalban való
részvételével - 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta az
alábbiak szerint:
1. Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról
Előadó: intézményvezető
2. Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum,
valamint a könyvtári intézményegység 2014. évi tevékenységéről
Előadó: intézményvezető
3. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2014. évi bizottsági és
polgármesteri döntésekről
Előadó: polgármester
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4. Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
5. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
6. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
7. Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
8. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
9. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Előadó: polgármester
10. A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
Előadó: polgármester
11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
12. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
13. A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület átnevezéséről
Előadó: polgármester
14. Edelény Város Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
Előadó: polgármester
15. Edelényi Biztos Kezdet Gyerekház továbbműködtetéséről szóló háromoldalú
megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
16. Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
17. Bizottságok 2015. évi munkatervének ismertetéséről
Előadó: polgármester
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18. Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./ Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról
Előadó: polgármester

Tárgyalt napirendi pontok
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2014. évi munkájáról
Előadó: intézményvezető
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 12. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő: Korábban problémát jelentett az egészségügyi törvény
minimumfeltételeknek való megfelelés, és mindig halogatott határidőket kaptak.
Jelenleg van-e ilyen probléma, ha igen, az miben mutatkozik meg, és a képviselőtestület ennek megoldásában hogyan tud segíteni.
Virág Tamás képviselő: A beszámoló összeállításánál intézményvezető asszony
kapott-e útmutatást, iránymutatást, hogy milyen tartalommal, milyen összefüggésben
állítsa össze a beszámolóját.
Horváthné Ipacs Katalin Edelényi Szociális Szolgáltató Központ vezetője: Az
intézmény működését az 1993. évi III. szociális törvény szabályozza, és a
végrehajtási rendelet, az 1/2000. SZCSM rendelet, amely leírja részletesen, hogy
milyen tárgyi és személyi feltételeknek kell megfelelnie az intézménynek. Jelen
pillanatban az Idősek Klubjával volt problémájuk, ami megoldódni látszik, mivel
március 1-jével költöznek a felújított Családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálatnak eddig
helyt adó épületbe, ahol a jogszabálynak megfelelően lesz kialakítva az Idősek
Klubjának a tárgyi feltételei, amely teljesen megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az
idősek otthonában volt még tárgyi feltételekben hiányosság, jelen pillanatban az
intézmény vizesblokkjának, szociális helyiségeinek a felújítása folyik, amit az
intézmény saját költségvetése megtakarításából fedez teljes mértékben. Itt
kialakításra kerül 10 főre a zuhanyzó, WC. Ez is rövid időn belül megoldást nyer.
Egyedüli probléma, ami tartósnak tűnik jelen pillanatban ez a 6 m2, de ennek is
látszik a megoldása. Ahhoz, hogy a jogszabályi feltételeknek megfeleljenek, ahhoz
24 m2-t kell biztosítani. Van olyan lakószobájuk, amely 23,2 m2. Azt mondták, hogy
ha a szobákat elválasztó közfalakat kicsit odébb tudják tenni, akkor ennek a
feltételnek is meg tudnak felelni, és összességében egy nagyon minimális
létszámcsökkenéssel járna a dolog. Amennyiben tartalék listán lévő pályázatuk
nyerne, vagy oda forrást átcsoportosítana a kormány, akkor az is biztosítva lenne.
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A személyi feltételek jelen pillanatban megfelelnek a jogszabályban előírtaknak, itt
probléma nincs. Az, hogy a beszámoló tartalmilag hogyan álljon össze, erre
vonatkozó útmutatást nem kapott, az előző éveknek megfelelően állította össze
tartalmilag. Ebben a beszámolóban 8 szolgáltatást említ, ezért is ennyi tartalmilag, de
a jövőben törekedni fog rövidebb tartalomra.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Virág Tamás képviselő gratulál mindenképpen a beszámoló mottójához, ami nagyon
tetszett, nagyon jól választotta meg, úgymond ez az ars poeticája. A beszámolót
tanulmányozva úgy érzi, összhangban van az ars poetica a beszámoló tartalmával.
Nagyon kitűnő, magas szinten végzett szakmai munka, vezetői tevékenység és
gondosság, amely mind-mind kitűnik ebből a beszámolóból. A beszámoló nagyon
részletes, tartalmas, mindenre kiterjedő, megfelelő rálátást biztosít az intézmény
munkájára, szakmai tevékenységére, gazdálkodására. Külön kiemeli, hogy sugárzik
a szakmaiság, és az is, hogy az intézményvezető asszony el akar számolni a
pénzügyi helyzettel. Van rálátásuk, hogy milyen a gazdálkodása. Dicséri azért, hogy
milyen sok pénzeszközt megtakarított, tehát gazdálkodott, több millió forintot
megtakarított, amely tulajdonképpen könnyebbé teszi az önkormányzat
költségvetését. Egy vezetőtől ez várható el, mert azért lett oda helyezve, hogy magas
szintű szakmai munkát végezzen, megfelelő gondossággal, takarékossággal bánjon
a rábízott pénzeszközökkel. Ehhez gratulál és további sok sikert kíván. A maga
részéről dicséretre, elismerésre javasolja az intézményvezető asszonyt, jónak
tartaná, ha valamilyen formában kifejezésre juttatnák az elismerésüket.
Polgármester rendkívüli örül annak, hogy Virág Tamás képviselő úr ilyen véleményt
fogalmazott meg most. Azt gondolja, igazolja azt a négy évvel ezelőtti döntését az
akkori képviselő-testületnek, amikor Horváthné Ipacs Katalint megválasztották ennek
az intézménynek az élére, szemben minden egyéb, akár politikai, vagy bármilyen
fennhanggal szemben. Az élet igazolta, és gratulál intézményvezető asszonynak,
munkatársainak munkájához. További jó munkát, jó egészséget kíván.
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Szociális
Központ 2014. évi munkájáról

Szolgáltató

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2014. évi munkájáról szóló beszámolót és az alábbi döntést
hozza:
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Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselőt-testülete
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
2014. évi munkájáról szóló beszámolót és azt a határozat
mellékleteként elfogadja.
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Edelényi Szociális
Szolgáltató Központ vezetőjének és dolgozóinak a 2014.
évben végzett eredményes munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: intézmény, pénzügyi osztály, titkárság
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Melléklet a 13/2015.(II.12.) önkormányzati határozathoz

“Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem
jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jó cselekedet, amivel
megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem, nem
késlekedhetem vagy feledkezhetem meg erről, hiszen soha többé nem fogok
erre járni.”
(William Penn)

BESZÁMOLÓ
AZ EDELÉNYI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

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

Családsegítés keretében kell gondoskodni a szociális igazgatás és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a működési területén élő szociális és
mentálhigiénés problémák vagy krízis helyzete miatt segítséget igénylő
személyekről, családokról.
A családsegítő szolgálat célja az egyének, családok, csoportok, helyi közösségek
részére általános szociális és mentálhigiénés ellátás nyújtása, szociális, pszichés és
egyéb életvezetési zavarok elhárításában segítés.
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala
által
kiadott
BOC/01/280-5/2014.
számú
szolgáltató
nyilvántartásba történő bejegyzéséről rendelkező határozata alapján a
családsegítés tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Damak, Hangács, Hegymeg,
Irota, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Szakácsi, Tomor és Tornaszentandrás települések
közigazgatási területe.
Kistérség feladatellátás az alábbi időpontokba történik:
Minden páros hét hétfői napján:
Komjáti
1000-1100
1100-1200
Tornaszentandrás
Minden páros hét szerdai napján:
900-1200
Abod-Balajt-Ládbesenyő
Minden páros hét szerdai napján:
Hegymeg-Lak-Tomor
1300-1600
Minden páros hét csütörtöki napján:
Hangács
1000-1100
00
00
11 -12
Damak
1200-1400
Szakácsi, Irota

Edelényi Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Rendszeres szociális segélyezettek jelentkeztetése:
Hétfő:
800-1200
Kedd:
ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
Szerda:
800-1200
Csütörtök: 800-1200
Péntek:
800-1200
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

800-1600
ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS
800-1700
800-1600
800-1230
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A feladatellátás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala által kiadott BOC/01/280-12/2014. számú határozata alapján
Damak, Hangács, Irota, Komjáti, Tornaszentandrás településeken 2014. április 2.
napján megszűnt.
Kistérség feladatellátás 2014. április 2. napjától az alábbi időpontokba történik:
Minden páros hét hétfői napján:
900-1200
Lak, Hegymeg, Tomor
Minden páros hét szerdai napján:
900-1200
Abod, Balajt, Ládbesenyő
Minden páros hét csütörtöki napján:
1000-1100
Szakácsi
Szociális vagy mentális problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget
igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzetben vezető okok megelőzése,
a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.
Jelzőrendszer működtetése:
• A családgondozó felhívja a jelzésre köteles szervezeteket a
veszélyeztetettség jelzésére, krízishelyzet észlelése esetén az arról való
tájékoztatásra.
• Fogadja a beérkezett jelzéseket, és felkeresi az érintett személyt, illetve
családot a családsegítés szolgáltatásiról való tájékoztatás érdekében.
• A veszélyeztetettség, illetve krízishelyzet megszüntetése érdekében megteszi
a szükséges intézkedéseket
• A megtett intézkedésről tájékoztatja a jelzést tevőt.
• Folyamatosan figyelemmel kíséri az érintett személyt, illetve a családot
veszélyeztető körülményeket.
Az esetmegbeszélések a gyermekjóléti szolgálattal közösen történnek, mivel a
kliensek köre átfedi egymást és nagyon sok fontos, hasznos információval tudnak
szolgálni egymásnak.
Havonta egy alkalommal tartanak esetmegbeszélést.
Kéthavonta vesznek részt társintézménynél esetkonferencián.
Családsegítés feladata:
• szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás
• családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok megoldásának
segítése
• a veszélyeztetettség és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetése
• közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok
szervezése
• figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja a
nagy számban előforduló, az egyén és család életében jelentkező probléma
okait és jelzi azokat az illetékes hatóság vagy szolgáltatását nyújtó szerv felé
• tanácsadás
• segíti speciális támogató, önsegítő csoportok szervezését, működtetését.
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A feladatellátás módszerei:
• Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő családok szociális
helyzetét. Családgondozással megpróbálja megszüntetni, kiküszöbölni a
hátrányos helyzetek okait.
• Meghallgatja a családok panaszát, és annak javítása érdekében megteszi a
szükséges intézkedéseket.
• Kiépíti és működteti a jelzőrendszert.
• Önkormányzatoknál kezdeményezi az új ellátások, szolgáltatások
bevezetését.
• Felkérésre környezettanulmányt készít.
• Tájékoztatja a családokat az igényelhető támogatásokról, szolgáltatásokról.
• Ügyintézésben és érdekeik érvényesítésében segítséget nyújt.
• Tájékoztatja a családokat jogi, pszichológiai, egészségügyi, mentálhigiénés
tanácsadások igénybevételének lehetőségéről.
• Családok számára szabadidős programokat szervez.
A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő
személy együttes munkafolyamat, melynek tartalma és menete írásbeli
együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre.
A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában tett látogatások,
illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és a segítő
munkaformák útján valósul meg.
A rendszeres szociális segély feltételeit a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-tól a 37/G. §-ig részletesen szabályozza.
A települési önkormányzat az Szt. 37/A. §. (1) bekezdésének megfelelően a
rendszeres szociális segélyben részesülők számára előírt együttműködési
kötelezettség teljesítésének szerveként a Családsegítő Szolgálatot jelölte ki. A
rendszeres szociális segélyre jogosult, a megállapító határozat kézhezvételét követő
15 napon belül köteles az együttműködésre kijelölt intézménnyel felvenni a
kapcsolatot, illetve személyesen megjelenni a Családsegítő Szolgálat Edelény,
István király útja 58. szám, illetve 2013. október 7-től Edelény, Borsodi út 2. szám
alatti irodájában.
Az ellátás igénybevételének módja:
A családsegítő szolgálat igénybevételének módja eltér a többi szolgáltatástól.
Létrejöhet önkéntesen, észlelő-jelző rendszer jelzése alapján illetve együttműködési
kötelezettség alapján.
Családsegítő Szolgálat által megvalósított szakmai programok:
•

Szakember bevonásával (járási vezető ápoló, természetgyógyász) prevenciós
programok
szervezése.
Időskori
betegségek
kezelése
alternatív
gyógymódokkal. A gyógynövények egymás előnyös tulajdonságait kiegészítve
igazoltan jó hatást gyakorolnak az időskori betegségekre.
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•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

Időseknek szerveztek bűnmegelőzési előadásokat az áldozattá válás
elkerülése érdekében, melyet nagy érdeklődéssel fogadtak. Több idős embert
otthonában kerestek fel a rendőrség által megbízott munkatárssal, aki
részletes tájékoztatást adott a bűnmegelőzéssel kapcsolatban. Tárgyi
bemutatásra is sor került (riasztóberendezés, ajtóék, álkamera,
jelzőrendszeres készülék)
A családgondozók aktív szerepet vállalnak a nehéz anyagi helyzetben élő
családok életében, klienseik részére juttatják el az adományokat, melyeknek
gyűjtésében személyesen is részt vesznek. Az adományok összegyűjtése az
edelényi vállalkozóktól, adakozó személyektől, munkatársaktól történik,
valamint önkéntes adományozóktól, melyek kiosztásra kerülnek a rászoruló
családok, idős, egyedülálló, beteg emberek között.
Nagy hangsúlyt fektettek olyan tevékenység végzésére, mely a klienseknek,
valamint a környezetükben élő családtagjaiknak életét megkönnyíti, rendkívüli
helyzetükben gyors segítséget jelent. Ruhaadomány, élelmiszer (Caritas)
tartós fogyasztási cikkek felkutatásával, illetve közvetítésével segítették a
kilátástalan helyzetbe került családokat.
Havi rendszerességgel csoportfoglalkozást tartanak aktív korú rendszeres
szociális segélyben részesülők számára. Cél: motiváció az önálló életvitelre,
az ügyei intézésére, érdekérvényesítés erősítése, segítő beszélgetés
keretében az általános iskolai tanulmányok befejezésére. Álláskeresésben
segítségnyújtás, önéletrajzírás, álláshirdetések figyelemmel kisérése.
Egyre több családnál tapasztaltak kapcsolati és kommunikációs zavarokat.
Párkapcsolati válság és a generációk közötti ellentétek, konfliktusainak
kezelésére, családterápia igénybevételére van lehetőség.
Folyamatosan tájékoztatják a lakosságot az intézmény által nyújtott
szolgáltatásokról.
Klienseik jelentős része szenvedélybetegségben szenved (alkohol), számukra
előadást szerveztek, melynek célja, hogy tájékoztatást kapjanak a kezelési
lehetőségekről,
illetve
a
szenvedélybetegség
káros
hatásairól,
következményeiről, intézményi elhelyezésről.
Aktív részvétel a pályázati lehetőségben (kistérség), a helyi szükségleteken
alapuló gyermekek, fiatalok és szüleik számára, a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése. Nyári tábor szervezése hátrányos
helyzetű gyermekek számára. A Szolgálat segíti a különféle
közszolgáltatásokhoz való hozzájutást (pl: iratok beszerzésének segítése,
tulajdonviszonyok tisztázása.
Jelzőrendszeri tag felkérésére (Polgármesteri Hivatal, Gyámhivatal)
környezettanulmány készítése
Együttműködés a civil szervezetekkel (Caritas), pénzbeli ellátásokhoz és
természetbeni
juttatásokhoz
való
hozzájutás
megszervezése.
(Nagycsaládosok Egyesülete).
Etikai, vallási program szervezése, mely segítette a karácsonyi ünnepekre
való lelki ráhangolódást.

Klienseink részére tanácsadások nyújtása:
•

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

15

•

•
•

•

•

•

Pszichológus szakemberhez való továbbirányítás: ezt a szolgáltatást,
klienseink vehetik igénybe a családgondozó javaslatára azokban az
esetekben, amikor a családgondozó úgy látja, hogy a kliens lelki, mentális
problémájának megoldásához nem elegendő a segítő beszélgetés, hanem
szakember bevonása szükséges.(egészségügyi intézmény pszichológusa)
Gazdasági tanácsadás: a havi jövedelem optimális beosztásához nyújt
segítséget a családgondozó
Adósság rendezésével kapcsolatos tanácsadás: közüzemi szolgáltatókkal és
díjbeszedőkkel (ÉMÁSZ, TIGÁZ, VÍZMŰVEK) való kapcsolattartás,
részletfizetési megoldások keresése. Lakásfenntartással és kérelemmel
kapcsolatos információnyújtás. Hátralékokhoz támogatási források keresése.
Munkavállalási tanácsadás: munkavállalást akadályozható tényezők felmérése
a klienssel együtt (életviteli, családi, szocializációs, viselkedési stb.)
Munkavállaláshoz kapcsolódó készségek vizsgálata, meglévő erősségek
kiemelése. Munkaerő pontos helyzetének, lehetőségének, céljainak feltárása,
próbatelefonálás, szituációs szerepjátékok, felkészítés állásinterjúra,
önéletrajzírás, nyugdíj, rehabilitációs ellátás feltételeinek megismerése,
megigénylése.
Pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás: fiatal szakképzettséggel nem
rendelkezők esetében: érdeklődési területek megtalálása, munkaerőpiacon
használható készségek, képességek meghatározása, iskolák, szakképzések
feltérképezése.
Munkatapasztalattal rendelkező, de szakképesítés nélküli klienseknél:
tapasztalatok, készségek összegyűjtése, tanulás, új szakma elsajátításának
lehetőségével

A Családsegítő Szolgálat forgalmi adatai 2014. évben
Forgalmi adatok
Forgalom (2014. 01. 01-től 2014. 12. 31-ig)
Tárgyévben a Szolgálatnál megfordult kliensek száma
Tárgyévben a Szolgálatnál megfordult új kliensek
száma

Fő
2 155
654
283

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

18-34

35-49

50-61

Férfi
Nő
Összesen:

39
73
112

43
96
139

91
153
244

16

62 év
felett
52
107
159

Összesen
225
429
654

A Szolgáltatást igénybevevők számának nem és
korcsoport szerinti megoszlása
Fő
300

250
Nő
Férfi

200
150
100
50
0
18-34

35-49

50-61

62 év
felett

Életkor

A szolgáltatást igénybevevők száma gazdasági aktivitás szerint
Gazdasági aktivitás
Aktív kereső
Munkanélküli
Inaktív kereső
- fentiből nyugdíjas
Eltartott
Összes igénybevevő:

Fő
98
239
317
215
0
654

A szolgáltatást igénybevevők százalékos
megoszlása gazdasági aktivitás szerint
0%
Aktív kereső

15%

Munkanélküli

33%

Inaktív kereső

36%

Inaktív kereső és nyugdíjas

16%

Eltartott

17

A szolgáltatást igénybevevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint:
Iskolai végzettség
Általános iskola nyolc osztályánál
kevesebb
Általános iskola nyolc osztálya
Befejezett szakmunkásképző iskola,
szakiskola
Befejezett szakközépiskola
Befejezett gimnázium
Felsőfokú iskola
Összesen:

Fő
141
316
156
13
23
5
654

A szolgáltatást igénybevevők száma a család összetétele szerint:
Családi összetétel
Házastársi, élettársi kapcsolatban élők
gyermek(ek)kel
Házastársi, élettársi kapcsolatban élők
gyermek nélkül
Egy szülő gyermekkel
Egyedül élő
Egyéb
Összes igénybevevő

Fő
75
126
85
363
5
654

Elsődlegesen hozott probléma típusai:
Nem halmozott adat (eset):
Életviteli
Családi -kapcsolati
Lelki-mentális
Gyermeknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos
Egészségkárosodás következménye
Ügyintézésben segítségnyújtás
Információkérés
Egyéb

21
10
36
1
171
87
62
81
64
3

Halmozott adat (eset):
Életviteli
Családi-kapcsolati
Lelki-mentális
Gyereknevelési
Anyagi
Foglalkoztatással kapcsolatos

59
67
241
5
1 067
337
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Egészségkárosodás következménye
Ügyintézésben segítségnyújtás
Információkérés
Egyéb

360
592
2 109
25

Halmozott adat:
Mentális és szociális esetkezelés:

4 631 eset

Több probléma együttes előfordulása:

594 eset

A családsegítés feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei szerint:
1 fő

Vezető családgondozó

1 fő

Családgondozó

1 fő
1 fő

Családgondozó
Adminisztrátor

Általános szociális munkás, szociális
szakvizsga
Általános iskolai tanító,
szociálpedagógus
Szociálpedagógus
Gimnáziumi érettségi

Két jól körvonalazható problématerülettel foglalkozik a családsegítő szolgálat. Ez az
Önkormányzattól aktív korúak ellátásában részesülők, és a díjhátralékot felhalmozók
csoportja. Aktív korú nem foglalkoztatott személyekkel szoros az együttműködés. Az
eddigi tapasztalat, hogy a kliensek szívesen keresik fel a Családsegítő Szolgálatot,
csak elvétve fordul elő, hogy értesítést kell küldeni a kapcsolatfelvétel miatt. Az
ügyfelek szóban és írásban is tájékoztatást kapnak a szociális ellátások
igénybevételének lehetőségéről. Segítséget nyújtunk az ellátások igénybevételéhez
az egyes ellátási formák elérésének összehangolásához, a támogatások
maximálásához.
A Családsegítő Szolgálat szoros együttműködést tart fenn az Edelényi Járási Hivatal,
a BAZ Megyei Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltsége, az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal, az edelényi háziorvosi szolgálat, az Edelényi Koch Róbert
Kórház, a Kazincbarcikai Kórház, a BAZ Megyei Kórház, a MISEK, a
hajléktalanszállók, átmeneti szállók munkatársaival.
Az ellátási területünkön ismert szolgáltatás a családsegítés, a lakosság tudja, hogy
az általuk hozott problémájuk megoldásához segítséget kapnak.
Rendezvényeik népszerűek, látogatottak.
A jelenlegi klienskör nagy része inaktív társadalmi státuszú, melynek főbb
jellemzői:
•
•
•
•
•

sérült funkciójú családok
többszörös problémával küzdők (életvezetési, lakhatási)
alacsony
jövedelmű,
körükben
egyedül
élők
aránya
magas,
elmagányosodással küzdők, eladósodással, hátralék felhalmozódással élők
nehéz élethelyzetben lévő családok működési zavara
gyermeknevelési problémák
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•
•
•
•
•

családi konfliktus, generációs problémák
szülők életviteléből adódó nehézségek (szenvedélybetegség)
tartós betegség
lelki-mentális problémák, szenvedély és pszichiátriai betegek
alacsony iskolázottságból adódó gondok

ÉTKEZTETÉS
Étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani azoknak a szociálisan
rászorult személyek, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti
jelleggel nem képesek biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést,
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
A szociális étkeztetés iránti kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni.
Az étkeztetés biztosítására a lakosság körében állandó igény van. Az egész hetes
étkeztetés segítséget nyújt azon ellátottak számára, akik esetében ez nehézséget
okoz. A hét valamennyi napján biztosítani kell a meleg ételt, mivel jelentős igény
jelentkezik ezen ellátási formára.
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala
által
kiadott
BOC/01/280-5/2014.
számú
szolgáltató
nyilvántartásba történő bejegyzéséről rendelkező határozata alapján a
étkeztetés tekintetében: Edelény város közigazgatási területe.
Étkezés igénybevétele történhet az étel házhoz szállításával, illetve az étel
elvitelének lehetőségével.
Az étel kiszállítás munkanapokon 11,30-14,00 óra között történik.
A szociális ellátásban részesülő a személyes gondoskodásért térítési díjat köteles
fizetni.
Az étkeztetés intézményi térítési díja:
236 Ft + áfa
Az étel igénybevétel helyére történő kiszállítás esetén a kiszállítás intézményi térítési
díja:
napi 95 Ft + áfa
Az ebéd valamennyi igénybe vevő részére egyben, egy ételhordó edényben kerül
kiszállításra.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel
megállapodást kötünk.
Orvosi igazolással diétás étkeztetést is biztosítani szükséges.
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A Szociális étkeztetés feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei
szerint:
1 fő

Szociális segítő

szociális gondozó és ápoló

1 fő

Konyhalány

Vendéglátó-ipari szakmunkásképző
felszolgáló

Szociális étkeztetést igénybe vevők korcsoport szerinti megoszlása:
Nők
40 ↓
2 fő

40-59
4 fő
119 fő

60-79
67 fő

Férfiak
40-59
60-79
11 fő
51 fő
94 fő

80 ↑
40 ↓
46 fő
0 fő
Összesen: 213 fő

80 ↑
32 fő

Kiszállítás:
Szociális Szolgáltató.
Központ
33 fő

Óvoda
44 fő

Autó szállít
101 fő

Helyben fogyasztás (klub):

5 fő

Ellátásra várakozók száma:

35 fő.

Kerékpár szállít
40 fő

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás keretében a szociális gondozó az ellátott részére saját
környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelő
segítséget nyújt. Az ellátás kapcsán figyelembe vesszük az ellátást igénylő
képességeinek fenntartását, fejlesztésének lehetőségeit, valamint a szolgálat
lehetőségeit. A szociális gondozónők munkájának eredményeként az idős emberek
általában később, vagy egyáltalán nem kerülnek szociális otthonba, ápolás
szükségessége miatt nem kötnek le kórházi ágyat.
Házi segítségnyújtás iránti kérelmet a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú
melléklete szerinti formanyomtatványon lehet előterjeszteni.
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátásban részesülővel
megállapodást kötünk.
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala
által
kiadott
BOC/01/280-5/2014.
számú
szolgáltató
nyilvántartásba történő bejegyzéséről rendelkező határozata alapján a házi
segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt, Damak, Hangács, Irota,
Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Szakácsi és Tornaszentandrás települések közigazgatási
területe.
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A feladatellátás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala által kiadott BOC/01/280-12/2014. számú határozata alapján
Damak, Hangács, Irota, Komjáti, Tornaszentandrás településeken 2014. április 2.
napján megszűnt.
Az ellátás jelenleg csak Edelény közigazgatási területén biztosított.
Az házi segítségnyújtás intézményi térítési díja:

500 Ft/óra

Az ellátottak köre:
Elsősorban időskorú személyek részére nyújtott szolgáltatás.
Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében
szükséges ellátást.

40 ↓
0 fő

Nők
40-59
60-79
8 fő
15 fő
32 fő

80 ↑
40 ↓
9 fő
0 fő
Összesen: 47 fő

40-59
0 fő

Férfiak
60-79
5 fő
15 fő

80 ↑
10 fő

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani szükséges:
• az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában
való segítségnyújtást.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási
szükségletet.
A gondozási szükséglet vizsgálata a gondozási szükséglet, valamint az egészségi
állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete szerinti
értékelő adatlapon történik. A vizsgálat eredményéről ugyanezen rendelet 4. számú
melléklete szerinti igazolást az intézmény vezetője állítja ki.
A házi segítségnyújtást az igazolásban meghatározott napi gondozási szükségletnek
megfelelő időtartamban, de legfeljebb négy órában kell nyújtani, amennyiben a
gondozási szükséglet a napi négy órát meghaladja tájékozatjuk a szolgáltatást
igénybe vevőt a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről.
Az ellátást igénybe vevők gondozási szükséglet szerinti megoszlása:

Nők
Férfiak

1 óra

2 óra

3 óra

4 óra

23 fő
12 fő

9 fő
2 fő

0 fő
0

0
1 fő
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4-nél több
óra
0
0 fő

A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái,
köre, rendszeressége:
A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást
igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében,
életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő
képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.
A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység:
• az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
• az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,
• közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában,
• közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
• segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való
kapcsolattartásában,
• segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet
megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
• részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és
rehabilitációs programok szervezésében,
• az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális
ellátásokhoz való hozzájutásban,
• szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés
segítése.
A házi segítségnyújtásban részesülő személyre vonatkozóan egyéni gondozási
tervet készít a házi gondozó.
Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az ellátott háziorvosa folyamatosan
figyelemmel kíséri.
Alapvető ápolási gondozási feladatok a gyógyszer íratása, beszerzése, átadása,
beadása, a sebellátás, az ellátott mozgatása, emelése, a rendszeres alapvizsgálatok
ellátása, továbbá közreműködés a fertőzés és járvány kialakulásának
megelőzésében.
A személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartásával kapcsolatos elsődleges
feladatok a személyi higiéniával kapcsolatban a mosdatás, fürdetés, alapvető kézés lábápolás, öltöztetés. A lakókörnyezeti higiéniával kapcsolatban a szennyes ruha,
ágynemű összegyűjtése és az intézményben történő tisztítása, a lakásban (a
gondozott személy által rendszeresen használt helyiségekben) jelentkező takarítási
feladatok ellátása.
A gondozottak állapotuknak, koruknak megfelelően részt vehetnek az intézményben
szervezett ünnepi rendezvényeken, társas összejöveteleken, szociális-egészségügyi,
életvezetési előadásokon.
A gondozó napi gondozási tevékenységéről jogszabályban meghatározott
gondozási naplót vezet.
Engedélyezett férőhelyek száma házi segítségnyújtás tekintetében: 44 fő.
Ellátásra várakozók száma:
0 fő.
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Egyéb szolgáltatást is igénybe vevők

Nők
Férfiak

Étkezés +
Étkezés +
Jelzőrendszere
Jelzőrendszere
Jelzőrendszere
s házi
s házi
s házi
segítségnyújtás
segítségnyújtás
+ nappali
segítségnyújtás
ellátás
9 fő
12 fő
1 fő
4 fő
4 fő
0

Étkezés

8 fő
6 fő

A Házi segítségnyújtás feladatait ellátó alkalmazottak iskolai végzettségei
szerint:
1 fő
1 fő
1 fő

Ápoló – megbízott
alapellátás vezető
Házi gondozó
Házi gondozó

1 fő
1 fő

Házi gondozó
Házi gondozó

OKJ ápoló
Szociális gondozó és ápoló
Gimnáziumi érettségi, szociális
gondozó és ápoló
Szociális gondozó és ápoló
Szociális gondozó és ápoló

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A szolgáltatás legfontosabb célja a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes, időskorú, fogyatékos, vagy pszichiátriai betegséggel küzdő személyek, önálló
életvitelének fenntartása, a krízishelyzetek elhárítása.
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala
által
kiadott
BOC/01/280-5/2014.
számú
szolgáltató
nyilvántartásba történő bejegyzéséről rendelkező határozata alapján a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében: Edelény, Abod, Balajt,
Damak, Hangács, Hegymeg, Irota, Komjáti, Lak, Ládbesenyő, Szakácsi, Tomor, és
Tornaszentandrás települések közigazgatási területe.
A feladatellátás a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala által kiadott BOC/01/280-12/2014. számú határozata alapján
Damak, Hangács, Irota, Komjáti, Tornaszentandrás településeken 2014. április 2.
napján megszűnt.
Az ellátás jelenleg csak Edelény közigazgatási területén biztosított.
A szolgáltatás feladata:
• Elsődleges feladata, hogy az otthonában magányosan élők egyetlen gomb
megnyomásával tudjanak segítséget kérni otthonukba.
• Ellátottak biztonságérzetének növelése, állapotuk stabilizálása, további
állapotromlás megelőzése, pszichés problémák kezelése.
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•
•
•
•
•

A segélyhívás okául szolgáló probléma feltárása, a szükséges intézkedések
megtétele.
Szociális és egészségügyi ellátás kezdeményezése.
Segítő kapcsolat kialakítása.
Egészségügyi szolgáltatókkal szociális ellátást végzőkkel való kapcsolattartás.
Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben
lehetőséget nyújt az ellátást igénybevevő személynél történő gyors
megjelenésre és segítségnyújtásra.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevők szociális rászorultság
szerinti megoszlása 2013. évben:
• Egyedül élő 65 év feletti személy
52 fő
• Egyedül élő súlyosan fogyatékos
1 fő
0 fő
• Egyedül élő pszichiátriai beteg
• Kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti
7 fő
• Kétszemélyes háztartásban súlyosan fogyatékos
2 fő
• Kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg
0 fő
A 24 órás diszpécser szolgálat – amelyet a Szociális Otthonban lévő munkatárs lát el
– fogadja a segélyhívásokat. Segélyhívás estén – a segítséget kérő nevének,
címének és az egyéb rendelkezésre álló információnak a közlésével – a fogadó
személy telefonon értesíti az ügyeletet teljesítő gondozót, aki 30 percen belül a
helyszínre érkezik, és adekvát segítséget nyújt, melynek célja a krízis helyzet
megszüntetése.
Ez az ellátási forma biztonságérzetet nyújt az ellátottak számára. Késlelteti azt az
időpontot, amikor a gondozott a végleges intézményi elhelyezését kérvényezni fogja
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1.
számú melléklete szerinti kérelem nyomtatványon kell igényelni.
Személyi segítés szolgáltatás igénylése esetén egyszerűsített előgondozást kell
végezni, mely alkalmával az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik
az ellátást igénybevevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi
állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott
szolgáltatás megfelel-e az igénybevevő állapotának és szükségleteinek.
Az ellátást igénybe vevő személlyel, hozzátartozójával, törvényes képviselőjével
rendszeres kapcsolatot tart a szolgáltató.

Jelzőrendszeres
megoszlása:

40 ↓
0 fő

házi

segítségnyújtást

Nők
40-59
60-79
0 fő
24 fő
48 fő

igénybe

80 ↑
40 ↓
24 fő
0 fő
Összesen: 62 fő
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vevők

életkor

Férfiak
40-59
60-79
0 fő
7 fő
14 fő

szerinti

80 ↑
7 fő

A riasztások megoszlása 2014. évben
hónap
Valós jelzés
január
1
február
0
március
1
április
0
május
0
június
0
július
0
augusztus
0
szeptember
1
október
0
november
0
december
0
összesen:
3

Téves jelzés
2
0
1
1
1
1
1
3
1
1
2
0
14

Próba
3
1
0
24
21
6
1
3
1
2
3
3
68
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Téves jelzés
Próba
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Egyéb szolgáltatást is igénybe vevők

Nők
Férfiak

Házi
segítségnyújtás
9
4

Ellátásra várakozók száma:

Étkezés
13
3

Étkezés és házi
segítségnyújtás
7
1

7 fő

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait 2 fő szociális gondozó és 1 fő
szakápoló látja el megbízási szerződés alapján.
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IDŐSEK KLUBJA
A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő tizennyolcadik életévüket
betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra
szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni ellátására,
gondozására szolgál.
A napközbeni ellátás kiterjed az igény szerinti szabadidős programok szervezésére.
Szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésére, szakellátáshoz való
hozzájutás segítésére, valamint hivatalos ügyek intézésének segítésére és az
életvitelhez kapcsolódó tanácsadásra.
Az ellátást igénybe vevők létszáma 2014. évben:
Átlagéletkoruk:
- Nők:
- Férfiak:

6 fő

75 év
65 év

Férfiak

Nők
40 ↓

40-59

60-79

0 fő

0 fő
5 fő

5 fő

80 ↑

40 ↓

0 fő
0 fő
Összesen: 6 fő

40-59
0 fő

60-79
1 fő
1 fő

80 ↑
0 fő

A gondozás elsődleges célja a hiányzó családi kapcsolatok pótlása.
Főként a klubtagok szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé
juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a tétlenséggel járó káros hatások
megelőzése, valamint az egészségügyi és higiénés viszonyok javítása.
Az Idősek Klubjában a napi ellátásban részesülőkről látogatási és esemény naplót
kell vezetni, illetve gondozási tervet kell készíteni, és a tervben meghatározottak
dokumentálása a gondozási lapon történik.
Az ellátottak részére a napközbeni tartózkodásra nyújt megfelelő intézményi
körülményeket folyamatos felügyelet mellett. Biztosítja az ellátottak számára a
társalgási lehetőséget, a társas kapcsolatok fenntartása érdekében programokat
szervez. Biztosítja az ellátottak számára a személyes higiénia fenntartásához a
megfelelő helyiségeket és eszközöket, illetve szükség esetén segítséget nyújt az
ellátottak részére a higiéniai feladatok ellátásában.
Sajnos a szolgáltatás biztosítására szolgáló helyiségek személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 75. § (1) bekezdése rendelkezéseinek
továbbra sem felelt meg a 2014. évben.
A tárgyi feltételek hiányosan biztosítottak.
A szolgáltatást igénybe vevők alacsony létszáma is tükrözi, hogy a nappali ellátás
biztosítása méltatlan körülmények között történt.
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Az ellátottak részére koruknak, egészségi állapotuknak, képességeiknek és egyéni
adottságaiknak megfelelően különböző szabadidős - aktivitást segítő fizikai, szellemi
és szórakoztató, valamint kulturális tevékenységek - programokat szervezünk.
Az egészségügyi ellátás körébe tartozik a felvilágosító előadások szervezése,
tanácsadás az egészséges életmódról, mentális gondozás. A szakellátáshoz
hozzájutás segítése elsősorban a házi orvos által javasolt szakellátásba történő
jelentkezés biztosítását, vagy a felmerülő problémák megfelelő szakellátás
felderítése biztosítását jelenti.
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala
által
kiadott
BOC/01/280-5/2014.
számú
szolgáltató
nyilvántartásba történő bejegyzéséről rendelkező határozata alapján idősek
klubja tekintetében: Edelény város közigazgatási területe.
A nappali ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes
képviselője kérelmére, indítványára történik. Az igénylés minden esetbe írásban kell
benyújtani.
A nappali ellátást szociális szolgáltatás a jogosult és az intézményvezetője közötti
ellátási megállapodás alapozza meg. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatás
tényleges tartalmát, a szolgáltatást igénybevevő jogait illetve kötelezettségeit,
valamint a szolgáltató vállalásait.
Többféle szolgáltatást is igénybevevők száma 2014. évben
Nő

Férfi

Összesen

Étkezés

119 fő

94 fő

213 fő

Házi segítségnyújtás

32 fő

15 fő

47 fő

Nappali ellátás

5 fő

1 fő

6 fő

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

48 fő

14 fő

62 fő

Étkezés + házi segítségnyújtás

8 fő

6 fő

14 fő

Étkezés + nappali ellátás

5 fő

1 fő

6 fő

Étkezés + jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás

13 fő

3 fő

16 fő

Étkezés + házi segítségnyújtás + nappali
ellátás

1 fő

0 fő

1 fő

Étkezés + házi segítségnyújtás +
jelzőrendszer

7 fő

1 fő

8 fő

Étkezés + nappali ellátás + jelzőrendszer

0 fő

0 fő

0 fő

Házi segítségnyújtás + jelzőrendszer

9 fő

4 fő

13 fő

Étkezés + házi segítségnyújtás + nappali
ellátás + jelzőrendszer

0 fő

0 fő

0 fő
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Az idősek nappali ellátása feladatait ellátó alkalmazott iskolai végzettségei
szerint:
1 fő

Szociális gondozó

Gimnáziumi érettségi, felsőfokú
szociális asszisztens

A nappali ellátás során nyújtott szolgáltatásért térítési díjat kell fizetni, napi
900 Ft/fő étkezés nélkül.
Nappali ellátás esetében az étkezés (ebéd) térítési díja napi

236 Ft + áfa.

IDŐSEK OTTHONA
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68. § (1)
bekezdése alapján az idősek otthonában a napi 4 órát meghaladó vagy a
jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási
szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem
igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
Továbbá ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint az idősek otthonában a 18.
életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni
nem képes, a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy
is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem
biztosítható
A gondozási szükséglet nélküli idősotthoni ellátás lehetőségének megteremtése által
lehetővé vált, hogy az olyan egyedül élő idős személyek is beköltözhessenek idősek
otthonába, akik egészségi állapotuknál fogva ápolást-gondozást még nem
igényelnek, esetleg csupán biztonságérzetük növelése érdekében szeretnének
idősotthonba költözni, és ehhez anyagi fedezettel is rendelkeznek.
Ebben az esetben ugyanakkor az állami normatíva nem igényelhető, az ellátás
költségét a beköltözni vágyó, gondozási szükséglettel nem rendelkező idős
embernek kell megfizetnie. A teljes önköltség megfizetését vállaló esetében nem kell
elvégezni a gondozási szükségletvizsgálatot, illetve a jövedelem- és
vagyonvizsgálatot. Az ilyen módon ellátásban részesülők aránya nem haladhatja
meg az összes férőhely 15%-át.
Ellátási terület a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala
által
kiadott
BOC/01/280-5/2014.
számú
szolgáltató
nyilvántartásba történő bejegyzéséről rendelkező határozata alapján idősek
otthona tekintetében: Borsod-Abaúj-Zemplén megye közigazgatási területe.
Idősek Otthonában - a férőhelyeinek 10 %-ig - az a személy is ellátható, aki az
intézmény külön jogszabályban meghatározott ellátási területén nem rendelkezik
bejelentett lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel.
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Az ellátottak kor szerinti megoszlása:
Férfiak
40-59
3
60-64
5
65-69
3
70-74
10
75-79
4
80-89
11
904
Átlagéletkor
≈ 76 év

Nők
3
2
6
8
14
38
15
≈ 82 év

Összesen
6
7
9
18
18
49
19
≈ 80 év

Az ellátottak kor szerinti eloszlása
40
30
Férfiak
Nők

20
10
0
40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89

Betegség szerint:
időskori demenciában szenved
62 fő

Fogyatékosság szerint:
értelmi
hallássérült
fogyatékos
4 fő
61 fő

90-

ebből súlyos demens
30 fő

mozgáskorlátozot látásfogyatékos halmozottan
t
sérült
77 fő
2 fő
16 fő

Gyógyászati segédeszközt használ:
Kerekes szék
járókeret
23 fő
21 fő

támbot
33 fő

hallókészülék
5 fő

Gondnokság alatt lévők száma:
Korlátozó gondnokság

Kizáró gondnokság

4 fő

10 fő

Ápolási-gondozási besorolás szerint:
önellátásra képes (fennjáró)
önellátásra részben képes

gondnokság alá
helyezése folyamatban
1 fő

18 fő
49 fő
30

önellátásra nem képes
• rendszeres segítséget igényel,
de közösségbe vihető
• rendszeres segítséget igényel,
időszakosan fekvő
• ápolást igényel, ágyban fekvő

60 fő (a lakóink 47 %-a) ebből:
43 fő
14 fő
3 fő

Feladataink:
• lakhatásról való gondoskodás 24 órás felügyelet mellett,
• ápolási, gondozási feladatok ellátása,
• napi legalább háromszori étkezés biztosítása,
• szükség szerinti ruházattal és textíliával való ellátás,
• egészségügyi ellátás biztosítása,
• mentálhigiénés gondozás biztosítása.
A lakosság körében igény van az ápolást, gondozást nyújtó szakosított
intézményként működő idősek otthonára, mivel jelentős a száma azoknak az
időseknek, akik számára életkoruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt
már nem elegendőek az alapszolgáltatás keretében biztosítható ellátások.
Az Idősek Otthonában folyó gondozási tevékenység olyan fizikai, mentális és
életvezetési segítséget takar, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és
szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a
hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására
kerül sor.
Ápolási tevékenység az Idősek Otthonában biztosított gondozási feladatok ellátása
során közvetlenül felmerülő és az Otthon keretei között biztosítható, egészségi
állapot helyreállítását célzó tevékenység.
Az ellátásban részesülő személyre vonatkozóan el kell készíteni az egyéni gondozási
tervet.
Ha az ellátásban részesülő személy állapota miatt ápolásra is szorul, az egyéni
gondozási terv részeként ápolási tervet kell készíteni.
Az ápolási feladatok szakszerű ellátását az Intézmény orvosa folyamatosan
figyelemmel kíséri.
Az ápolási, gondozási feladatok között el kell látni a következő
tevékenységeket:
• gyógyszer átadás, beadás,
• sebellátás, felfekvések kezelése,
• fürdetés, mosdatás, kéz – és lábápolás,
• tisztába tevés, ágytálazás,
• öltöztetés, a szennyes ruha és ágynemű gyűjtése valamint a tiszta kiadása
• az ellátottak mozgatása, emelése,
• az ellátott tornáztatása – különösen a fekvő betegeknél,
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A feladatellátást az ápolók munkaköri leírása, a vezetők, orvosok utasítása, valamint
az ellátottak igénye szerint történik. A feladatokat azok jellegének megfelelően
naponta többször, naponta, illetve több naponta, igény, illetve az ápoló megítélése
szerint kell ellátni, az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett.
Az Intézmény az étkeztetést a bentlakók életkori sajátosságainak, valamint az
egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelően biztosítja, a szociális
étkeztetésre vonatkozó szabályok figyelembevételével. Az ellátottak étkeztetése
keretében napi háromszori étkezést – ebből egy meleg ebédet – szükséges
biztosítani. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére – orvosi
javaslatra – speciális étkezési lehetőségről kell gondoskodni.
Ha az ellátott nem rendelkezik elegendő, illetve megfelelő ruházattal, akkor az
Intézmény biztosítja számára a ruházatot. A ruházat tisztításáról és javításáról a saját
mosodánkban gondoskodunk.
Az Intézmény a textíliával való ellátás keretében, valamint a személyi higiéné
biztosítása érdekében biztosítja ellátottként három váltás ágynemű a tisztálkodást
segítő három váltás textíliát, valamint a tisztálkodáshoz szükséges anyagokat,
eszközöket,
Az egészségügyi ellátás keretében kötelesek vagyunk gondoskodni az igénybe
vevő:
1. egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról
2. rendszeres orvosi felügyeletéről,
3. szükség szerinti ápolásáról
4. szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásáról,
5. gyógyszerellátásáról,
6. gyógyászati segédeszközeinek biztosításáról.
A műszakban lévő nővér az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról, illetve
a velük kapcsolatos jelentősebb eseményekről eseménynaplót, átadónaplót vezet.
A gyógyszer felhasználásáról egyéni nyilvántartó lapot vezetünk.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 52. § (2) és (3)
bekezdése részletesen előírja azon gyógyszercsoportok körét melyet az
intézmény által biztosítani szükséges alap gyógyszerkészletként, továbbá a
lakók gyógyászati segédeszközzel való ellátását is részletesen szabályozza
ugyanezen jogszabály.
Mentálhigiénés ellátás
A mentálhigiénés ellátás megszervezésének arra kell irányulnia, hogy az ellátást
igénybevevő testi – lelki aktivitását megőrizze, s a lehetőségeknek megfelelően
fejlessze. A komplex gondozás megvalósításának elengedhetetlen feltétele az
ellátottak mentális gondozása és foglalkoztatása.A mentálhigiénés tevékenység
nélkülözhetetlen lakóink életében. Fontos a pszichés biztonságérzet megteremtése,
az elhagyatottság, az elszigeteltség érzés csökkentése.
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A tervszerűen végzett mentálhigiénés foglalkozás megakadályozza az izolációt, a
gondozottak testi és lelki állapotának romlását, a foglalkoztatásukkal az idősek
mindennapi életét tartalommal tölti ki, erősíti önbecsülésüket, hasznosságtudatukat.
A tétlenség nyugtalanná, türelmetlenné teszi az idős embereket, nemcsak kedélyükre
és közérzetükre, de egészségükre is károsan hat. A tétlen üldögélő ember unatkozik,
türelmetlenné válik, szellemi és testi ereje rohamosan hanyatlik. A tétlenség, a
feleslegessé válás érzésének feloldására egyetlen lehetőség kínálkozik: a
foglalkoztatás, aminek célja a mindennapi életet- az egyén adottságainak
messzemenő figyelembevételével. Nagy hangsúlyt fektetünk a segítő és egyéni
beszélgetésekre, amikor megnyílnak, elmondják gondjaikat, problémáikat. Igénylik a
mentálhigiénés
szakember
mindennapi
jelenlétét
az
életükben.
Napi
rendszerességgel tartjuk a foglalkozásokat szintenként: memóriafejlesztő
gyakorlatok, szinten tartó és készségfejlesztő foglalkozásokat.
Kisebb–nagyobb szükségleteik kielégítésében segítséget nyújtunk.
A hitélet gyakorlása is szintén nagyon fontos lakóink életében, amely a keddi és a
pénteki napokon történik. Ebben segítségünkre van a református, a római katolikus
és a görög katolikus lelkészek.
Programjaink kötődnek az egyházi, állami ünnepeinkhez és a népszokásokhoz:
farsang, március 15., húsvét, anyák napja, augusztus 20., idősek világnapja, október
23. és a karácsony.
Ezeken a rendezvényeken, lakóinkon kívül meghívott vendégek is részt vesznek.
Rendszeresen, műsorral kedveskednek lakóinknak a Mátyás óvoda gyermekei, a
Szent Miklós általános iskola tanulói és a Szent János gimnázium diákjai. Így
próbáljuk szabad idejüket szebbé, színesebbé, tartalmasabbá tenni.
Az idősek érzelmi-, hangulati életének, társas kapcsolatainak alakulása a közösségi
élet, a tevékenységek rendszerében valósul meg. A közösségi élet tartalma ezekben,
valamint az ezeket kísérő közös élményekben, kapcsolatokban formálódik.
Az ellátást igénybevevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és
egyéni adottságainak figyelembevételével szükséges szervezni az aktivitást
segítő fizikai tevékenységeket, a szellemi és szórakoztató, valamint a kulturális
tevékenységeket.
A szocioterápiás foglalkozások formáit az ellátást igénybe vevő életkorának és
egészségi állapotának, képességeinek megfelelően kell megválasztani, az egyéni
gondozási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban.
Szocioterápiás foglalkozások formái elsősorban a munkaterápia és a terápiás és
készségfejlesztő foglalkozás.
Munkaterápiás foglalkozás az Otthon belső, külső környezetének rendben
tartásában, kisebb fizikai, nem megerőltető munkában (pl. az ebédlőbe megterítés,
ebéd után a leszedésben segítés, virágültetés, és azok öntözése, stb.) való
részvétel.
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A munkaterápiában résztvevő ellátott munkaterápiás jutalomban részesíthető. A
munkaterápiás jutalom gyakoriságáról, a jutalomban részesülő személyekről,
valamint annak alkalmankénti összegéről a munkaterápiában való részvétel
figyelembevételével a mentálhigiénés munkatárs és az intézményvezető ápoló
javaslata alapján az intézményvezető határoz. A terápiás és készségfejlesztő
foglalkozás célja a megmaradt képességek fejlesztése, szinten tartása. A terápiás
foglalkozás az intézmény környezetében, foglalkoztató helyiségben történik.
A terápiás és készségfejlesztő foglalkozás keretében kreatív, művészeti, mozgás- és
játékterápiák történnek.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes, az
ellátást igénylő, illetve, törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, továbbá megilleti személyes
adatainak védelme, valamint magánéletével kapcsolatos titoktartás.
Gondoskodunk az ellátást igénybevevő intézménybe bevitt vagyontárgyainak,
személyes tárgyainak és értékeinek megfelelő és szükség esetén biztonságos
elhelyezéséről.
Az ellátást igénybe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntartásához,
rokonok, látogatók fogadásához.
Az ellátottak panaszokkal az intézmény vezetőjéhez fordulhatnak, aki köteles az
előterjesztett panaszt 15 napon belül kivizsgálni, és a panasztevőt a panasz
kivizsgálásának eredményeiről írásban értesíteni.
A szakmai jogszabálynak megfelelően működik az Érdekképviseleti Fórum.
Ellátottjogi képviselő:
Dr. Kottman Dezső
06-20-489-9612
Elérhetősége:
Levelezési cím:
1075 Budapest, Madách tér 3-4. szám
Fogadóóra: minden hónap harmadik kedd 17-19 óráig
Az ellátottak jogainak betartása érdekében az intézmény vezetője az ellátott jogi
képviselő feladatainak intézményen belüli ellátásához olyan feltételeket biztosít,
amelyek az ellátottak tájékoztatását, egyéni problémáinak a meghallgatását, a
személyes beszélgetéseket lehetővé teszi.
Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj 2014 évben:
78 900Ft/fő/hó

2 630Ft/fő/nap

Személyi térítési díj az
intézményi díj 100%

Személyi térítési díj az
intézményi térítési díj 80%

43 fő

49 fő

Intézményi elhelyezésre várakozóink száma:
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Szerződés alapján az
intézményi térítési díj
100%
34 fő

54 fő

OTTHONI SZAKÁPOLÓ SZOLGÁLAT
Az otthoni szakápolás az otthoni szakápolási tevékenységről szóló 20/1996 (VII.
26.) NM rendelet alapján a beteg otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosa
rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.
Az otthoni szakápolás célja, hogy a beteg otthoni környezetben, személyre
szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesüljön. Az otthoni szakápolás
abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi
végzettséghez nem kötött – komplex kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni
lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel.
A szolgáltatás keretében nyújtható ellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen,
ha a biztosított egészségi állapota miatt a kezelő orvosa - a kórházba utalás, vagy a
további ott tartózkodás helyett - az otthoni szakápolást az arra rendszeresített
nyomtatványon elrendelte. A biztosított otthonában végezhető gyógyító
tevékenységeket elrendelheti a háziorvos saját kezdeményezésre, vagy intézeti
zárójelentés alapján, továbbá a járóbeteg -, és fekvőbeteg - szakellátást nyújtó
intézmény szakorvosa.
Az ellátást olyan szakápolási szolgáltató nyújthatja, akivel az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár a feladat ellátására szerződéses viszonyban áll, és a
beteg lakhelye, vagy tartózkodási helye a szolgáltató működési területén belüli. Az
otthoni szakápolási szolgálat finanszírozási szerződésben rögzített keret mértékéig
területi ellátási kötelezettséggel működik.
A háziorvosok, szakorvosok építenek azokra a szakemberekre, akik a beteg
otthonában szakszerűen ellátják a szakápolásra szoruló beteget:
• átkötik a műtéti sebeket, kezelik a fekélyes lábat, a fekvés során kialakult
decubitusokat (felfekvést), megtanítják a hozzátartozókat a beteg
alapápolására, ellátására.
• A balesetet szenvedett vagy ortopédiai műtéten átesett beteg otthonába megy
a gyógytornász és fizioterápiás asszisztens, hogy a kórházban megkezdett,
gyógyulásához elengedhetetlen terápiát folytassa.
• Az agyvérzések utáni rehabilitáció sikere nagyrészt az ellátás gyorsaságán és
szakszerűségén múlik, és a további életminősége pedig azon, hogy
otthonában megkapja azokat a logopédus által végzett beszédterápiát,
gyógytornát és elektroterápiás kezeléseket, amely lehetőséget biztosít
esetleges teljes felépülésre.
A beteg otthonában történő szakellátásnak a jelentősége felértékelődött a kórházi
ellátás idejének csökkenésével. Az intézményből rövid időn belül hazakerült betegek
ellátásában fontos szerepet tölt be az otthonápolási szolgálat. Nem csak a
háziorvosok és szakorvosok, de a betegek körében is egyre elterjedtebb, kedvelt
ellátási forma. A beteg a saját otthonában, utazás és várakozás nélkül, szerettei
körében kapja meg azt a szakellátást, amelyet eddig kórházban, szakrendelőkben
kaphatott meg. Bármennyire is nagy az igény, a térítésmentes szolgáltatásnak
finanszírozási korlátai vannak, még jogos igény esetén is.
Az OEP lakosságszám arányosan, szerződött vizitkeretben határozza meg a
finanszírozható ellátás mennyiségét.
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Az otthoni szakápolás keretében a térítésmentesen nyújtott ellátás naponta egy vizit.
A biztosított azonos időszak alatt más szolgáltatótól kórház-kiváltó ellátást nem vehet
igénybe. Az otthoni szakápolás legfeljebb 14 vizitre rendelhető el, amely ismételt
orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével - további három alkalommal
megismételhető. Újabb megbetegedés esetén a szakápolás 14 vizitre ismételten
elrendelhető, amely orvosi vizsgálat alapján - új elrendelő lap kitöltésével esetenként további három alkalommal megismételhető.
Otthoni szakápolás 2014. évi feladatmutatói
Dátum

Végzett
tevékenység
Szakápolás 2 fő
gyógytorna
5 fő
Fiziotherápia 1 fő
Szakápolás 3 fő
Gyógytorna 4 fő
fiziotherápia 0 fő
szakápolás
3 fő
gyógytorna
6 fő
fiziotherápia- 0 fő
3 fő
szakápolás
gyógytorna
4 fő
Fiziotherápia 0 fő
2 fő
szakápolás
gyógytorna
3 fő
Fiziotherápia 0 fő
4 fő
szakápolás
gyógytorna
5 fő
Fiziotherápia 0 fő
szakápolás
3 fő
gyógytorna
4 fő
Fiziotherápia 0 fő
szakápolás
3 fő
gyógytorna
2 fő
Fiziotherápia 1 fő
szakápolás
3 fő
gyógytorna
3 fő
Fiziotherápia 0 fő
szakápolás
3 fő
Gyógytorna 4 fő
Fiziotherápia 2 fő
szakápolás
3 fő
Gyógytorna 3 fő
Fiziotherápia 2 fő
szakápolás
2 fő
Gyógytorna 5 fő
Fiziotherápia 0 fő

Ellátottak száma

január

8 fő

február

7 fő

március

9 fő

április

7 fő

május

5 fő

június

9 fő

július

7 fő

augusztus

6 fő

szeptember

6 fő

október

9 fő

november

8 fő

december

7 fő

Összesen:

88 fő
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Vizitek száma
21
41
6
31
30
0
34
72
0
34
29
0
28
27
0
32
54
0
38
42
0
37
13
14
33
38
0
20
35
14
28
36
14
17
68
0
886 vizit

2014. évi Otthoni szakápolás elvégzett tevékenység
megoszlása szerint
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Fiziotherápia
Gyógytorna
Szakápolás

Hónap

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A Védőnői Szolgálat a világon szinte egyedülálló. Története 1915. június 13. napján
2015-ben
ünnepli
a
Stefánia
Szövetség
megalakulásával
kezdődött.
megalakulásának 100.évfordulóját.
Területi védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai karon védőnői oklevelet szerzett
vagy azzal egyenértékűnek elismert oklevéllel rendelkező védőnő nyújthat.
Védőnőt csak védőnő helyettesíthet.
A védőnő ellátási területe a védőnői körzetre terjed ki.
A védőnők elérhetősége:
Edelény, István király u. 65. szám
Tel.: 48/346–199
e-mail címe: edelenyivedonok@freemail.hu
A védőnők fő feladata a nővédelem, a várandós gondozás, a kisgyermekek ellátása
megszületéstől, az iskolába kerülésig és az iskolás korosztály ellátása. Az általános
iskolától a középiskola befejezéséig. Szűrések, védőoltások megszervezése,
betegségek megelőzése, népegészségügyi feladatok végrehajtása és az
egészségfejlesztés.
A gondozottak ellátása otthonaikban, a tanácsadóban és a nevelési-oktatási
intézményekben történik. Preventív feladataikat az egészségügyi intézmények
keretein belül ellátási területen, illetve oktatási intézményekben végzik.
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A védőnő a feladatát az ellátási területén lakcímmel rendelkező személyekkel
kapcsolatosan köteles ellátni. A védőnő köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen
tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az
esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint
illetékes védőnőt a gondozásba vételről.
A védőnői tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal vezető védőnője látja el.
A védőnő a feladatait a fenntartó által biztosított tanácsadó helyiségben a családok
otthonában a nevelési-oktatási intézményben továbbá a közösségi programokra
alkalmas helyszíneken végzi.
Edelényben a védőnői szolgálat 6 körzetből áll. Öt védőnői körzetben edelényi
utcákban élő gondozottakat látnak el. A 6. körzethez tartoznak a csatolt községek
(Abod, Andrástanya, Balajt, Damak, Királykút, Ládbesenyő) is. Minden körzetet
főállású védőnő lát el.
A mindennapi feladatokon túl egészségnapot szervezünk, és hagyománnyá vált az
Anyatejes világnapi ünnepség megrendezése.
Lakossági igény szerint baba-mama klubot, babamasszázs foglalkozásokat tartunk.
Két védőnő rendelkezik okleveles csecsemőmasszázs oktatói képesítéssel. A
védőnők a napi munka mellett felkérésre oktató védőnői feladatot is végeznek. A
főiskolai képzésben résztvevő leendő védőnők töltik itt az utolsó évben a gyakorlati
idejüket.
A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart
és együttműködik az egészségügyi alapellátás és ezen belül kiemelten a
háziorvosi ellátás, továbbá a szakellátás, a közoktatás, valamint a gyermekjóléti, a
szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel.
A védőnő és a háziorvos gondozással kapcsolatos szakmai véleménykülönbsége
esetén - bármely fél kezdeményezésére - a háziorvosi ellátás és a védőnői ellátás
illetékes szakfelügyelője közös álláspontot alakít ki.
A védőnő az általa gondozott személyekről egészségügyi dokumentációt vezet.
A gondozottak létszáma körzetenként 2014. évben:

Edelény I
Edelény II
Edelény III
Edelény IV
Edelény V
Edelény VI
Összes
gondozott
Fokozott
gondozást

Várandó
s
29
32
23
34
29
20

Csecsem
ő
17
18
21
24
19
16

31
28
36
44
30
41

Kisgyerme
k
55
60
72
82
67
88

167

115

210

424

95

39

77

146

Kisded

38

Iskolai

Óvodai

340
132
331
134
253
259

136
55

1449

404

101
112

igénylő

700
600

Óvodai

500

Iskolai
400

Kisgyermekes
Kisded

300

Csecsemő
200

Várandós

100
0
Edelény I

Edelény II

Edelény III

Edelény IV

Az év folyamán gondozott családok száma:
Összes családlátogatás:
Szaklátogatások száma:
Csoportos egészségnevelési alkalom:
Résztvevők száma:
Tanácsadáson megjelentek száma:
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Edelény V

Edelény VI

591
4448
6060
17
297
3106

Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ szervezeti felépítése

Szakmai tevékenységet ellátók létszáma:
Intézményvezető
Intézményvezető ápoló
Alapellátás vezető
Ápoló-gondozó /bentlakás/
Mentálhigiénés munkatárs
Házi szociális gondozó
Szociális segítő
Szociális gondozó /nappali ellátás/
Családgondozó felnőtt
Tanácsadó
Családgondozó gyermek
védőnő
Összesen:
Orvos
Dietetikus

Heti 6 óra
Heti 4 óra

1 fő
1 fő
1 fő
25 fő
3 fő
4 fő
1 fő
1 fő
4 fő /vezető családgondozó 1 fő/
1 fő
5 fő /vezető családgondozó 1 fő/
6 fő
53 fő

munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony

Az intézmény üzemeltetéséhez kapcsolódó létszám:
Gazdaságvezető
Gépkocsivezető
Élelmezésvezető
Szakács
Konyhalány
Gazdasági ügyintéző
Pénztáros
Raktáros
Karbantartó
Takarító
Mosónő
Adminisztrátor
Összesen:

1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
4 fő
1 fő
1 fő
1 fő
2 fő
4 fő
1 fő
3 fő
23 fő

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
92/E. § (1) bekezdése szerint „A személyes gondoskodást végző személy e
törvényben meghatározott adatait működési nyilvántartásba kell venni.
(2) A működési nyilvántartás célja a személyes gondoskodást végző személy
szakvizsgáztatásának, továbbképzésének megszervezése, valamint a képzési
követelmények teljesítésének ellenőrzése.”
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Továbbképzési kötelezettség teljesítése a személyes gondoskodást végző
személyek továbbképzéséről és szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SzCsM rendelet rendelkezéseinek megfelelően folyamatosan teljesül.
A 2014. évi gazdálkodás értékelése

A 2014. év éves beszámolója a költségvetési év előirányzatokat és azok
teljesítésének adatait összefoglalóan az alábbi táblázat mutatja:

Költségvetési Kiadások:
Foglalkoztatottak személyi juttatás
Külső személyi juttatás
Munkavégzésre irányuló egyéb
jog.nem saját fog.fiz.juttatás
Személyi juttatás összesen:
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások összesen:

Eredeti
előirányzat
(e.Ft)
266 449

Módosított
előirányzat
(e.Ft)
290 180

Teljesítés
(e.Ft)
289 902

135 037

148 039

148 636

2 796

2 360

2 607

1 596.

2 236

2 478

137 833

150 400

151 243

36 965

37 660

38 548

91 000

95 370

97 221

1 381

Pénzmaradvány átadás
150

150

500

500

111 986

111 986

Ellátottak pénzbeli juttatása
Felhalmozási kiadások:
Intézményi működési bevétel
Támogatásértékű működési
bevétel

60 155
17 810
74 506

Irányítószervtől kapott támogatás
Költségvetési Bevételek:

171

266 449

266 449

152 471

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása:
Szakdolgozók száma: 30 fő
létszám: 32 fő
Üzemeltetési dolgozók száma: 19 fő
létszám: 32 fő

normatíva

alapján

finanszírozható

normatíva

alapján

finanszírozható

Az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását végző szakdolgozók Törvény
szerinti illetményét a 2013. évi CCXXX. törvény alapján lett finanszírozva. A
szakdolgozók átlagbérére és közterheire 2 606 040 Ft/fő biztosít a költségvetési
törvény. (összesen: 83 393 280 Ft).
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A 2014-es költségvetési évben elmondható, hogy a rendelkezésre bocsátott
normatíva fedezte az intézmény szakdolgozóinak átlagbérét és az azt terhelő
járulékok költségeit.
Az időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátását végző un. üzemeltetési dolgozók
(segítő munkatárs) létszám meghatározását, valamint a bértámogatásának
nagyságát, a már hivatkozott 2013. évi költségvetési törvény rögzíti.
2014-es költségvetési évben un, segítő munkatársak létszáma: 19 fő
Intézmény üzemeltetési támogatás meghatározását a költségvetési törvény II.
mellékletének 4. pont b.) bekezdése rögzíti.
A 2014-es évben engedélyezett üzemeltetési támogatás összege: 19 618 000 Ft.
Az intézményben a 2014. év költségvetési évben az ellátásért fizetett díj: 78 900
Ft/fő/hó
2014. évben ellátottak száma átlagosan 126 fő/ nap.
A 2014-es költségvetési évben térítési díj bevételként befolyt díj összesen:
103 012 340 Ft.
Az intézmény 2014. év gazdálkodásával kapcsolatosan az alábbiakat kívánom
megemlíteni.
Az intézmény térítésmentesen biztosítja az ellátottai részére az inkontinens termékek
használatát. Éves szinten az erre fordítható összeg közel 1. millió forint.
Gazdaságilag indokolt lépés volt 2013. év végén elindított gyógyszer beszerzés helyi szintű meghívásos tárgyalás alapján - meghirdetése. Az eredményeként a
2014. év éves gyógyszerköltsége 3 578 332 Ft volt, szemben az előző év kiadásával
(4 635 000 Ft). Az előző évhez képest a megtakarítás közel 1 millió Ft.
Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan meg kívánom még jegyezni, hogy
éves működésünk során hangsúlyt fektettünk az intézmény épületének folyamatos
állagmegóvására, a felmerülő üzemeltetési hiányosságok azonnali kijavítására.
A 2014-es költségvetési évben karbantartásra, kisjavításra költött költségvetési
összeg 986.e.Ft. volt.
A 2014-es költségvetési év végén a lehetőségek alapján az alábbi nagyobb
eszközbeszerzést folytatta le az intézmény.
Élelmezési üzem területére:

hűtő csere
főzőedények pótlása

786 000 Ft
215 330 Ft

Gazdálkodásunkat alapvetően befolyásoló tényező az állami normatíva fix
összegének és a saját bevétel összegének alakulása. Az intézmény a 2014-es
költségvetési évben Edelény Város Önkormányzatától működésre, felhalmozásra
támogatást nem kapott. Az intézmény a már két említett forrásból (normatíva- saját
bevétel) tud egész évben működni- gazdálkodni.
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A 2014-es év gazdálkodása lehetővé tette, hogy a gondozási díj bevétel többlet
összegét részben az intézmény fejlesztésének céljaira, részben az üzemeltetési
kiadások hiányának csökkentésére tudja fordítani.
A fejlesztési célok:
Az intézmény gondozási részlegein található 4 db fürdőszoba teljes körű felújítási
munkálatainak elvégzése. A munka elvégzésére 2014. év végén az intézmény a
meghívásos eljárás alapján pályáztatta meg az elvégzendő feladatot. A kiválasztott
vállalkozó 2015. április 30-ig vállalt kötelezettséget arra, hogy a felújítási
munkálatokat elvégzi.
Az intézmény a 2014-es költségvetési évben 93 150 000 Ft, térítési díj bevételt
irányzott elő. A teljesítés 103 012 000 Ft, volt. A többlet bevétel 9 862 000 Ft.
Az intézményvezetés szeretné, ha a térítési díjból befolyt bevételt teljes egészében
az intézmény fejlesztésére illetve működésére tudná a 2015-ös költségvetési évben
fordítani.
Idősek nappali ellátása:
A szakdolgozók száma: 1 fő

normatíva alapján finanszírozható létszám: 1 fő

A 2014. évi összes kiadás terv:
A 2014. évi összes kiadás tény:

2 016 542 Ft.
2 123 633 Ft.

A 2014. évi összes bevétel terv:
A 2014. évi összes bevétel tény:

780 000 Ft.
588 403 Ft.

A 2014. Normatív támogatás:

218 000 Ft.

A 2014. évben ezen a szakfeladaton a kiadási összeget, az ezen a szakfeladaton
foglalkoztatott személyi juttatása teszi ki. Jelentősebb fejlesztés, kiadás nem
merült fel a 2014-es költségvetési évben.
Szociális étkezés:
A szakdolgozók száma: 2 fő

normatíva alapján finanszírozható létszám: 2 fő

A 2014. évi összes kiadás terv:
A 2014. évi összes kiadás tény:

17 841 840 Ft.
20 054 460 Ft.

A 2014. évi összes bevétel terv:
A 2014. évi összes bevétel tény:

10 143 846 Ft.
11 114 975 Ft.

A 2014. év normatív támogatás:
8 580 000 Ft.
A 2014-es évben ezen a szakfeladaton a kiadási összeget, az élelmiszer költség
teszi ki. 2013-as költségvetési évben megközelítőleg 11 328 000 Ft- jutott élelmiszer
beszerzésre, addig 2014. évben 11 586 000 Ft. költséget realizált az intézmény ezen
a költségvetési soron. Ezen a szakfeladaton az intézmény 2014-es költségvetési
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évben jelentősebb összeg nem került az üzemeltetési költségek fedezetének
biztosításán túl.
Családsegítés:
A szakdolgozók száma: 3+1 fő

normatíva alapján finanszírozható létszám: 7 fő

A 2014. évi összes kiadás terv:
A 2014. évi összes kiadás tény:

14 005 642 Ft.
14 645 129 Ft.

A 2014. évi összes bevétel terv:
A 2014. évi összes bevétel tény:

0 Ft.
0 Ft.

A 2014. év normatív támogatás:

8 775 765 Ft.

Gyermekjóléti szolgálat:
A szakdolgozók száma: 4+1 fő

normatíva alapján finanszírozható létszám: 6 fő

A 2014. évi összes kiadás terv:
A 2014. évi összes kiadás tény:

8 891 994 Ft.
8 588 561 Ft.

A 2014. évi összes bevétel terv:
A 2014. évi összes bevétel tény:

0 Ft.
0 Ft.

A 2014. Normatív támogatás:

7 680 745 Ft.

A családsegítés, gyermekjóléti szolgálat működtetése az Önkormányzat kötelező
feladatai közé tartozik. A feladat ellátására az intézmény a 2014-es költségvetési
évben önkormányzati támogatást nem kapott.
A 2014-es költségvetési évben a két szakfeladaton az állam által finanszírozott
normatíva összesen: 16 456 510 Ft volt.
A kiadás összesen: 23 233 690 Ft. A különbözet: 6 777 180 Ft, melyet az
intézmény saját hatáskörben gazdálkodott ki.
Házi segítségnyújtás:
A szakdolgozók száma: 5 fő

normatíva alapján finanszírozható létszám: 5 fő

A 2014. évi összes kiadás terv:
A 2014. évi összes kiadás tény:

8 533 752 Ft.
8 915 877 Ft.

A 2014. évi összes bevétel terv:
A 2014. évi összes bevétel tény:

750 000 Ft.
670 362 Ft.

A 2014. év normatív támogatás:
3 958 500 Ft.
A házi segítségnyújtás működtetése az Önkormányzat kötelező feladatai közé
tartozik. A feladat ellátására az intézmény a 2014-es költségvetési évben
Önkormányzati támogatást nem kapott. 2014-es költségvetési évben a szakfeladaton
az állam által finanszírozott normatíva összesen: 3.958.500 Ft volt. A kiadás
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összesen: 8 915 877 Ft. A különbözet: 4 287 015 Ft, melyet az intézmény saját
hatáskörben gazdálkodott ki. A 2014. január 1. napjától az intézményben TÁMOP
programban résztvevő közmunkásokat foglakoztat az intézmény. A személyi
kiadások összege melyet az intézmény a 2014. év első félévben jutatott a dolgozók
részére nem lett a költségvetésben megtervezve. A támogatást 2014. január 1.
napjától április 30. napjáig folyósította az Edelényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége.
Támogatás:
Támogatás jogcíme:
bértámogatott dolgozók (TÁMOP)
5 fő
Járuléktámogatott dolgozók (TÁMOP)
5 fő
Támogatás értéke:
3 390 176 Ft
Támogatás megoszlása:
bértámogatás:
2 965 565 Ft.
járuléktámogatás:
424 611 Ft
A 2014. május 1. napjától Edelény Város Önkormányzata biztosította a közmunkások
részvételét az intézményi munkában. Az említett időszaktól átlagosan 10-12 fő
működött közre az intézmény munkájának végzésében.
Foglalkoztatottak létszámának alakulása 2014. december 31. napjáig:
1 fő főállású
Intézményvezető
1 fő főállású
Intézményvezető ápoló
Mentálhigiénés asszisztens
3 fő főállású
Ápoló, szociális gondozó
25 fő főállású
Gazdaságvezető
1 fő főállású
Pénztáros
1 fő főállású
Raktáros
1 fő főállású
Élelmezésvezető
1 fő főállású
Gazdasági ügyintéző
1 fő főállású
Mosónő
1 fő főállású
Karbantartó
2 fő főállású
1 fő főállású
Gépjármű vezető
Szakács
2 fő főállású
Konyhalány
4 fő főállású
Takarítónő
5 fő főállású
Vezető gondozó
1 fő főállású
Házi szociális gondozó
4 fő főállású
Vezető családgondozó
2 fő főállású
Családgondozó
7 fő főállású
Tanácsadó
1 fő főállású
Adminisztrátor
3 fő főállású
Szociális gondozó /nappali ellátás/
1 fő főállású
Szociális segítő
1 fő főállású
Vezető védőnő
1 fő főállású
Védőnő
5 fő főállású
Összesen:
Engedélyezett állások száma: 76 fő
Orvos
Dietetikus

Heti 6 óra
Heti 4 óra

76 fő

munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
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Gyógytornász
Heti 2 x 4 óra munkaviszonyra irányuló egyéb
jogviszony
Foglalkoztatottak létszáma terv szerint:
76 fő
Foglalkoztatottak létszáma 2014.december 31. napján
Belépő új dolgozók száma:
Kilépő dolgozók száma:

73 fő
8 fő
3 fő

Közös megegyezéssel és határozott idő lejárta miatt szűnt meg a munkaviszonya a
munkavállalónak.
2014. évben jubileumi jutalomban részesült

5 fő

Edelény, 2015. január 26.
Horváthné Ipacs Katalin
intézményvezető

2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum,
valamint a könyvtári intézményegység 2014. évi tevékenységéről
Előadó: intézményvezető
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 13. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Káli Richárd képviselő: Igazgató úr beszámolójában említi, hogy 42 fő főállású
dolgozót foglalkoztatnak az intézményben. Arra kíváncsi, hogy milyen munkakörökben, és melyik intézményben történik ezeknek a dolgozóknak a foglalkoztatása. A
közmunka-programok kapcsán tudtak foglalkoztatni munkavállalókat. Kérdése, hogy
hány főt és milyen munkakörben. A Művelődési Központtal kapcsolatban kérdezi,
hogy politikai pártoknak rendezvényeire, termékbemutatókra, ÉMÁSZ, TIGÁZ
részére adtak termet bérbe, ebből mennyi bevétel folyt be az elmúlt évben. A
beszámolóban ír arról, hogy a tárgyi feltételek az elmúlt évben jelentősen javultak a
Művelődési Központban. Kérdése, hogy mik voltak ezek, milyen beszerzések voltak,
mik kerültek javításra. A Borsodi Tájházzal kapcsolatban 2014. évben meglehetősen
nagyszámú látogatói létszámot ír Igazgató úr, 8.384 főt. Lehet-e tudni, hogy ebből
mennyi volt az edelényi látogatók száma, illetve az idelátogatók száma, ezt hogyan
követik nyomon. Ez a nagy látogatói szám mennyi bevételt hozott a Tájháznak?
A Városi Televízió képújsága szerkesztését is végzik. Kérdése, hogy a hírek rovat
szerkesztése hogyan történik.
A szerkesztő végzi, vagy esetleg külsős készíti a híreket? A vélemények hogyan
fogalmazódnak meg, kinek kérik ki a véleményét, mert viszonylag sokszor
találkozhatnak egyoldalú véleménynyilvánítással a városi televízióban. Volt-e olyan
kérés esetleg, hogy a televízió által vetített anyagokat jogdíjak ellenében
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szolgáltatják külsős embereknek is, tehát, ha egy adott anyagot szeretnének kikérni,
akkor bármilyen díjazás ellenében van-e rá lehetőség. A Panzióval kapcsolatban
megjegyezte igazgató úr, hogy mennyi vendégéjszakát töltöttek el. Kérdése, hogy ez
mennyi bevételt jelentett az intézménynek, illetve mennyi volt a ráfordítás az elmúlt
évben. A Rakaca-tavi pihenő számára meglepetés volt, mert semmilyen adatot nem
talált az elmúlt évről. Annyit közöl, hogy rossz állapotban van, és folyamatosan nézik
a pályázatokat a felújításra. Kérdése, hogy 2014-ben volt-e ott eltöltött
vendégéjszaka, igénybe vették-e, illetve mennyi bevételt jelentett az intézménynek.
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
igazgatója: A 42 főből 12 fő a konyhán dolgozik, 4 fő a Művelődési Központban, 5 fő
a Borsodi Általános Iskolában, takarító személyzet és gondnok, egy hatórás a
Panzióban, egy 8 órás a Borsodi Tájházban, a többiek pedig a Könyvtárban vannak.
Tehát így áll össze a 42 fő. A közmunka-programban 10 főt foglalkoztatnak, ők a
Borsodi Tájházban, a Művelődési Központban, a Könyvtárban dolgoznak. Van, aki a
könyvtári munkában segít, főiskolát végzettek, anyagokat gépelnek, rendeznek, a
selejtezésbe is besegítenek, annak a jegyzőkönyvének az elkészítésében, mert az új
intézménybe való költözés alkalmával viszonylag sok elhasználódott és több
példányban lévő könyvet selejteztek ki. Ennek az anyagát készítik közmunkások. A
tárgyi feltételek, hogy miképpen javultak? Minden évben pályáznak a Művelődési
Központnál is az érdekeltségnövelő pályázatra. Ezt a pályázati pénzt technikai
eszközökre lehet fordítani. Ebből a pénzből világítás-korszerűsítést végeztek, de
saját erőből átalakították korábban már a Városi Televízió egykori helyiségét előadó
termekké. Az ott kialakított két előadóterem jól szolgálja a kis létszámú tanfolyamok
fogadását, de mondhatná a Könyvtár mögötti terület rendezésének az elkezdését, a
Tájházban a különböző kisebb felújításokat, de ugyan úgy a Művelődési Központban
is. A Tájház látogatásával kapcsolatos kérdésre elmondja, hogy itt elsősorban iskolás
gyermekekről van szó, a helyi iskolákról. Itt a létszámteljesítés egy pályázat miatt
megnőtt, ezért az iskolákkal szervezkedtek, hogy a látogatói létszámot növelni
tudják, ezért alakultak ki az elmúlt évben ez a magas látogatói létszám. A televízió
képújságában személy szerint ő, és a kollégák készítik el az anyagokat. Külsős
anyagot nem nagyon szoktak közölni, csak akkor, ha hirdetés, vagy egyéb hasonló
dolog van. A jogdíj ellenében kiadásra kerülő anyagot illetően elmondja, hogy ez
nem jogdíjat jelent. Nekik kell jogdíjat fizetni az Artisjusnak, ha olyan anyagot
használnak fel, vagy olyan rendezvényt csinálnak, és nem is jogdíj ellenében, hanem
az anyag elkészítéséhez szükséges elektronikus hordozónak a díj az, ami fizetésre
kötelezett. A Panzió vendégéjszakák számát kikeresteti, de elmondhatja, hogy kb. 2
millió valahány százezer forint volt. Ez annak köszönhető, hogy egy budapesti
cégnek a dolgozói – attól függően, hogy mennyien dolgoznak a közelben – az elmúlt
évben rengeteg vendégéjszakát töltöttek el itt. Ennek volt köszönhető, hogy az elmúlt
évben ilyen sikeres volt a Panzió. A Rakaca-tavi pihenő valóban rossz állapotban
van, 2011-től, vagy még korábbtól nem adják ki, mert elektromos fűtés van az
épületben, és hogy mennyien vették igénybe, ki fogja ezt is kerestetni.

Csabai Gyula képviselő: A beszámolóban írja Igazgató úr, hogy jó a kapcsolata a
helyi intézményekkel. Az a kérdése, hogy van-e kapcsolata az Edelényi Kastélyszigettel akár rendezvényszervezés, akár információcsere kapcsán. Az elmúlt évben
többször elhangzott az, hogy a Művelődési Ház lépcsője balesetveszélyessé, akár
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életveszélyessé is válhat. Kérdése, hogy valós-e ez a veszély, ha igen, a képviselőtestületnek van-e teendője ezzel kapcsolatban. A beszámolóban szintén írja Igazgató
úr, hogy 10 főállású alkalmazott látja el a feladatát a Városi Televíziónál, egy felelős
szerkesztő, illetve egy operatőr, vágó. Kérdése, hogy ki a felelős szerkesztő.
Igazgató úr említette Káli Richárd képviselő úr válaszára, hogy Igazgató úr, illetve a
kollégák készítik az anyagot, szerkesztik a híreket. Kik ezek a kollégák név szerint?
Loj Balázs alpolgármester: Korábban szó volt arról, hogy az újjá épült városi
Könyvtár mögött egy kis színpadot fognak építeni. Elkészült-e már, illetve tervbe vane. Amint hallgatta Káli Richárd képviselőtársa mindenre kiterjedő, komplex, alapos,
már-már szőrszálhasogató számba menő kérdését, eszébe jutott, amit a
Szekrényessy Árpád Múzeum és Tájháznál ír Igazgató úr, hogy 8384 fő látogató volt,
hogy megkérdezze, tudja-e Igazgató úr, hogy mennyi volt „kék szemű” és mennyi volt
„barna szemű” ezekből a látogatókból?
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
igazgatója: A Kastélyszigettel való kapcsolattartást mi sem bizonyítja jobban, hogy
tartják a kapcsolatot Baj Judit kolléganővel, hogy 20-án Kégl Ildikónak egy könyve
kerül bemutatásra 18:00 órakor a Kastélyszigeten, amely közös rendezvény a
Megyei Önkormányzattal és az intézményükkel. A Kastélyszigetnek, - mivel kevés
asztaluk van – nem egyszer, nem egy rendezvényükhöz tőlük kérek asztalt. Tehát
azt lehet mondani, hogy mindennapos a kapcsolat. Egyetlen egy dolog hibádzik
szerinte, hogy a hónap elején olykor-olykor nem egyeztetik, hogy ki, milyen
rendezvényt szeretne tartani, bár azt hiszi, hogy a most 21-ére eső, intézmény által
szervezett játszóház, és délutánra szervezett farsangi barangolás, a farsangi fánk
kóstolás nem zavarják egymást, mert nem egy időpontban van, és teljesen más
közönséget is vonz. Rendszeresen találkoznak és beszélnek a rendezvényekről és
segítséget is adnak egymásnak. A Művelődési Központ lépcsőjével kapcsolatban
elmondja, hogy ez évek óta gond. Emlékezete szerint polgármester úr több
képviselő-testületi ülésen is említette, hogy az önkormányzat keresi a pályázatot
ennek a megoldására, mert nem csak a lépcső miatt van gond, hanem az épület
alatti vasszerkezet is kilátszik, rozsdás, ami nem az intézmény épületének stabilitását
jelenti. A feljáró lépcsők is meglehetősen rosszak, bár a 21-es főút felőli lépcsőt a
2006-2007-es felújításkor megcsinálták, viszont a térről történő feljárásnál komoly
repedés van az egyik lépcsőfokon. Bár nem statikus, véleménye is az, hogy
balesetveszélyes. A belső átszervezés révén Jacsman Andrea lett megbízva a tévé
szerkesztői feladataival, és Tisza Attilát jelenleg Kresák Attila helyettesíti. Tisza Attila
még mindig betegen van és addig főállású dolgozóról nem tudnak gondoskodni.
Hogy kik írják a képújság anyagát? Zömmel ő és a könyvtáros kollégák, Fábiánné
Mike Erzsébet, Fischerné Diczházi Judit. Ők a szakmai anyagokat készítik el ebben a
dologban. Loj Balázs alpolgármester úrnak a kérdésére elmondja, hogy a színpad
addig készülhet el, amíg a Könyvtár mögötti területet rendbe nem teszik. A másik,
hogy mivel az intézmény két mobil színpaddal rendelkezik, igazából nem is
szeretnének fix színpadot tenni. Úgy gondolják, hogy az egyik mobilszínpad
alkalmazása tökéletesen megfelel majd ennek, ezzel is költségeket csökkentenének,
nem akarnak egy állandó fix színpadot elhelyezni ott.
A humorra humorral: mindegyik kék szemű volt.
Polgármester a lépcsővel kapcsolatban elmondja, hogy a testület 8. napirendként
tárgyalja a 19. sorszámú előterjesztést, a 2015. évi költségvetést, melyben van egy
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sor a Művelődési Központ statikai tervének elkészítésére 2,5 millió forint értékben
betervezve. Tehát elindulnak ezzel, hogy a tervek legyenek készen, ha találnak olyan
pályázatot, amiből felújíthatják.
Béres Tibor képviselő: A beszámoló 3. oldalán a Művelődési Központban működő 9
kis csoportról tesz említést, míg az 5. oldalon csak 4 kis csoport munkáját mutatja be
sajátos megközelítésben. Kérdése, hogy a további 5 csoport munkáját miért nem
mutatta be, miért nem tartotta szükségesnek, vagy ezekről nincs érdemleges
információja? Mit tesz az intézmény, és személyesen Igazgató úr ezekért a
csoportokért, fennmaradásukért, milyen támogatást biztosít számukra a helyiség
használatán kívül.
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
igazgatója: Úgy emlékszik, hogy a beszámolóban is szerepel, hogy 5 kis csoportnak
a szervezését nem ők kezdték el edelényi viszonylatban, hanem tudomása szerint a
Szinva-völgyi Táncművészeti Műhely, a sakkosok meg a többiek. Akiket említ, illetve
akikről ír, azokat azért jegyezte meg, mert annak idején az intézmény kezdte el a
működésüket és az intézmény szebb időkben tiszteletdíjat is fizetett a körök
vezetőinek. A többi csoportot is érdemesnek tartja arra, hogy bármikor, bárhol
megemlítse, vagy írjon róluk. Nem ez befolyásolja, hisz ezektől a csoportoktól is
rendszeresen kapnak segítséget, akár a néptáncosoktól is, akik rendszeresen
fellépnek a rendezvényeiken. Legközelebb róluk is igyekszik információt szerezni a
csoportvezetőktől. Hogy mit tesz az intézmény? Pillanatnyilag azon kívül, hogy helyet
biztosítanak, fűtést, világítást, sokszorosítási munkákat megcsinálnak nekik, ha kérik,
olykor-olykor utazási költséget is biztosítanak, tehát amit a lehetőségük enged, azt
igyekeznek megtenni ezekért a csoportokért. Hogy a fennmaradásukért mit tesznek?
Van minden körnek vezetője, az elöregedés ellen ő vajmi keveset tud tenni.
Virág Tamás képviselő: Elolvasta a beszámolót, és nagyon sok kérdés, vélemény
vetődött fel benne, aminek csak egy részét fogja feltenni és elmondani. Sok
mindenben, a kérdésekben vannak hasonlóságok a felszólalókkal. Arra utal a sok
kérdés, hogy valami tulajdonképpen nincs rendben a beszámoló körül. A bevezető
részben arról tájékoztatja őket, hogy Igazgató úrhoz tartoznak az alábbi területek:
Művelődési Központ, Könyvtár, Tájház, Városi Televízió, Panzió, Rakaca-tavi pihenő,
konyha, gyermekétkeztetés, ráadásként a Mátyás Óvoda gazdasági feladatai és
egyéb feladatai, és a Borsodi Általános Iskola üzemeltetése, a karbantartás, takarítás
vonatkozásában. A beszámolója tartalmát, mondanivalóját áttekintve hiányérzete
támadt és felvetődött benne az a kérdés, hogy az a szerteágazó feladatrendszer, ami
Igazgató úrhoz tartozik, nem haladja-e meg az erejét. Nem sok-e egy kicsit Önnek?
Ez lenne az első kérdés. A másik, a beszámolóból kitűnt, hogy az intézményhez
összesen 9-10 feladatrendszer tartozik. Ezen feladatrendszer közül csak hat
területtel foglalkozott, a többi feladatrendszert még csak érintőlegesen sem említette
meg. Gondol itt a gyermekétkeztetésre, a Mátyás Óvodával kapcsolatos feladatokra,
valamint a Borsodi Általános Iskola üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő
feladatokra, takarítás, karbantartás, létszám stb. Miért nem tartalmazza a beszámoló
ezen területeket?
Harmadik kérdése. A beszámolóban az intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan
általánosságban megemlíti azt, hogy a legoptimálisabb ráfordítással, ésszerű
takarékosság szellemében végezték a feladatokat. Kéri, mutasson rá, segítse
megérteni, hogy ebből a beszámolóból hogyan derül ki, hogy Önök optimálisan,
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takarékosan gazdálkodtak. Negyedik kérdése. Egy intézménynél az egyik
legfontosabb feladat a gazdálkodás a szakmai feladatok mellett. A beszámolóban az
intézmény gazdálkodásával kapcsolatosan egyetlen konkrét számadatot nem
találnak, pedig fontos a testületnek tudni, hogy az intézmény 2014. évben mennyi
pénzeszközzel gazdálkodott, és milyen volt a pénzeszközök felhasználása. Miért
nem tartalmazza a beszámoló a konkrét számadatokat? Például azt, hogy összesen
milyen pénzeszközökkel gazdálkodtak 2014. évben és milyen pénzeszközök kerültek
felhasználásra területenként, költséghelyenként, mennyi volt a kiadás, a
megtakarítás, milyen törekvések voltak mindezekre az elmúlt évben. Ezekről
semmilyen szó nem volt. Miért nem?
Polgármester az első kérdésre ő kíván válaszolni, ami úgy szól, hogy nem haladja-e
meg ez a szerteágazó feladat Igazgató úrnak az erejét. Nem haladja meg az erejét
Igazgató úrnak, 63 éves kora ellenére. Azt hiszi, hogy minden 30 éves megirigyelheti,
amennyit dolgozik. Gondol itt a Császtai Búcsúban nyújtott segítségére, amit az
intézmény nyújt évek óta, és sorolhatna még rengeteg dolgot.
Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
igazgatója: A gazdálkodással kapcsolatban kérdés volt, hogy miért nem tartalmaz
konkrét adatot a beszámoló. Minden évben el kell készíteni az intézménynek a zárszámadást, most pillanatnyilag nem ott tartanak, azonban az intézmény minden
negyedéves testületi ülésre jelentést készít az intézmény gazdálkodásáról. Tehát a
negyedéves jelentéseket a képviselő-testület valamennyi tagja megkapja minden
alkalommal. Ebben részletesen szerepelnek, hogy miként dolgozott az intézmény,
ezért fogalmazott általánosságban a gazdálkodással kapcsolatban. Az hogy mi
bizonyítja, hogy takarékosan és jól gazdálkodnak? Évek óta mutatkoznak az intézménynél megtakarítások, ami visszakerül a nagykalapba, vagy megtakarítás címszó
alatt a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a következő évben X összeget
felhasználjanak az intézményi megtakarításból. Miért nem szerepelnek a
gyermekétkeztetés és egyéb feladatok részletesebben? Meg kell, hogy mondja, a
gyermekétkeztetésnél, meg más területen is bizonyára írhatott volna több dolgot is,
azonban úgy gondolja, hogy a konyha sikeresen ellátja a feladatát, meg az egyéb
funkcióknál is. Állandóan tartják a kapcsolatot a Borsodi Általános Iskolával, ott az 5
fő alkalmazásával elvileg csak annyi a kapcsolatuk, hogy a bérüket és egyéb
dolgokat fizetik, mert az iskolavezetésnek az önkormányzat hozzájárulásával, a
dolgozókkal való egyéb szakmai foglalkozást az iskola kérésére átadták az iskola
igazgatójának. Tehát ilyen dolgok befolyásolják azt, hogy részletesebben ne írjanak
ezekről a feladatokról.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő: Köszöni a kérdésére adott válaszokat. A Kastélyszigetes
kapcsolatot azért kérdezte, - és részben érintette is ezt a dolgot Igazgató úr, - hiszen
fontos a kapcsolattartás már csak azért is, hogy ezeket a rendezvényeket lehessen
egyeztetni, hogy egymással ne ütközzenek.
Sokszor tapasztalta azt, főleg a kastély megnyitásakor, illetve a kastély megnyitása
utáni fél évben, hogy nagyon nagy létszámú látogató közönség volt a kastélyban és
a látogatóknak sorba kellett állniuk egy-egy tárlatvezetés között, és sajnos nem
tudtak elmenni máshová Edelényben. Ha jobban van egyeztetve az intézmények
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között a program, esetlegesen a nyitva tartás, gondol itt az ünnepnapokra, a
hétvégékre, akkor ezeket a látogatókat a Tájházba vagy más intézményegységbe át
lehetett volna irányítani. Nem tudja, hogy jelen esetben mi a helyzet, de a megnyitás
utáni első félévben voltak ilyen problémák, hiszen személyesen is találkozott ezzel. A
beszámolóban olvashatják a Rakaca-tavi üdülő felújításával kapcsolatosan, hogy
2011-től folyamatosan figyelik a pályázatokat. 2011-től legalább három olyan
pályázati kiírás volt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap kiírásai között,
amire lehetett volna pályázni. Nagyon szívesen felajánlja a segítségét ebben az
elkövetkezendő időszakra vonatkozóan, és amennyiben ilyen pályázati kiírás lesz,
azt jelezni fogja intézmény-vezető úr felé. Loj Balázs alpolgármester úr kérdésére
reagálva, azt gondolja, hogy egy képviselőnek az a dolga, hogy kérdezzen, ha ez
húsz kérdés vagy harminc, nyugodtan tegyen fel húsz vagy harminc kérdést.
Igazgató úr azt is meg fogja válaszolni, mert most is megválaszolta, alpolgármester
úrnak pedig úgy gondolja, elnézhetik ezt, hiszen első ciklusát tölti a képviselőtestületben.
Polgármester : A Kastélysziget és a Művelődési Központ kapcsolatához annyit kíván
hozzátenni, hogy ami eddig problémát jelentett, ennek a megoldásán próbálnak
közösen dolgozni, azon, hogy a kastélyba látogató turisták zömét próbálják meg
elvinni a Tájházba is. Nem egyszerű feladat, bonyolult a dolog különböző okok miatt.
Reméli, hogy előbb-utóbb megoldás születik erről.
Loj Balázs alpolgármester megköszöni Igazgató úrnak, és a Művelődési Központ,
Könyvtár dolgozóinak az éves tevékenységét. Köszöni azt, hogy bármikor, akár az
általa is képviselt párt színeiben, akár civil szervezet színeiben, akár
magánemberként fordult az intézményhez, mindig tudtak segítséget nyújtani,
függetlenül mindenféle politikai széljárásoktól, és indíttatásoktól. Ezt soha nem nézte
Igazgató úr, ezt köszöni neki. Látja, hogy mindig, minden rendezvényen ott vannak.
A kampányban is elmondta és most is, hogy biztos lehetett jobban csinálni, szebben,
nyilván minden kedv, ami átfordítva pénz kérdése. Sok az a rendezvény, könyvbemutató, az az előadás, amit tartanak a Művelődési Házban. Azt szomorúan
tapasztalja, és ezt a lakosság felé szeretné mondani, hogy figyeljék ezeket a rendezvényeket, mert nagyon kislétszámban vesznek részt. Nagyon érdekes könyvbemutatókon vehettek részt az elmúlt időszakokban, és ilyen lesz az, amit közösen rendez
a Könyvtár a BAZ. Megyei Önkormányzattal, amit említett Igazgató úr, és ami február
20-án lesz a kastélyban. Csabai Gyula képviselő úr által mondottakra reagálva
elmondja, hogy ő nem kifogásolta a kérdéseket, amit Káli képviselő úr tett fel, csak
megjegyezte, hogy már-már szőrszálhasogatás kategóriáját súrolta ez a dolog. Egy
kis humort engedjen meg neki, még ha az első ciklusát is tölti a képviselők között,
bár az MSZP színeiben képviselő úr más sokadik ciklusát tölti.
Borza Bertalan képviselő: Igazgató úr nagyon sok kérdést kapott, lehet, hogy ennek
az az oka, hogy ez a képviselő-testület most első alkalommal hallgat meg beszámolókat. Lehet, hogy most nem ilyen rutinból kellett volna ezt a feladatot kezelni, kicsit
részletesebbre kellett volna vinni a dolgokat.
Ugyanakkor úgy gondolja, hogy nem lenne igazságos a képviselő-testülettől, hogy ha
figyelmen kívül hagyná azt az elmúlt évet, ami nem szokványos működést jelentett a
Könyvtár életében, hiszen gondoljanak bele, a Könyvtárból való kiköltözés,
visszaköltöztetés micsoda munkát jelentett, nem csak fizikai értelemben, hanem
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egyébként is összességében. Ezért ő ezt a beszámolót el fogja fogadni, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testület tagjai részére is.
Béres Tibor képviselő: A beszámolót átolvasva, sajnálattal mondja, hogy ez a
beszámoló sem formájában, sem tartalmában nem hasonlítható össze egyik
beszámolóval sem, melyekről a mai nap tárgyalniuk kell. Ha finoman akar
fogalmazni, azt kell, hogy mondja, sértő és méltatlan az Igazgató úr által vezetett
intézményre, és a testület tagjaira nézve egyaránt. A gazdálkodásra vonatkozó
némaságát nem részletezve, szeretné Igazgató urat és képviselőtársait, valamint a
lakosságot tájékoztatni arról, hogy pl. az Edelényi Férfikórus beszámolójában leírt
állítása, miszerint Juhász Andorné vezette csoport egyre kevesebbet szerepel a
városi és kistérségi rendezvényen, szerinte nem fedi a valóságot, mivel a kórus
minden olyan rendezvényen részt vett, szerepelt, amelyre felkérést kapott a fent
hivatkozott intézményi rendezés esetén egész évben, mind a kettőn. A 2014. október
16-ai megemlékezésen, valamint a karácsonyi ünnepi hangversenyen is részt vett,
ahol még egy szál virággal sem tudta a Művelődéséi Központ vezetője megköszönni
a csoportok vezetőinek a fáradságát.
Polgármester közbe szólt, hogy takarékoskodik.
Béres Tibor képviselő: Ezen a rendezvényen kívül azért a városban, és a megyén
belül még 8 felkérésnek tett eleget a kórus, a Hegyközség szervezésében 5
alkalommal lépett fel, melyek között szerepelt a bükkvidéki megyei borversenyen
való fellépés, illetve egy miskolci felkérés is a városi rendezvények mellett. A Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola felkérésére énekelt a kórus 2014. február 24én az edelényi Művelődési Központban, illetve Hadobás Sándor úr meghívására,
október 18-án, Rudabányán, a VII. Bányász Dalos Találkozón szerepelt a kórus,
december 19-én pedig Borsodszirákon, az adventi ünnepségen lépett fel. Évek óta a
Művelődési Központ vezetésétől sem erkölcsi, sem anyagi támogatást nem kap a
kórus, csak a helyiséget biztosítja a próbákhoz, úgy, ahogy. Sajnos még mindezek
mellett 2014. évben három alkalommal temetésen búcsúztatták volt dalos társukat,
illetve egy dalos társ édesanyját.
Káli Richárd képviselő: Alpolgármester úrnak szeretne válaszolni. Igen, feltett
kérdéseket, úgy gondolja, nem szőrszálhasogatásként, őt ezek a kérdések
érdekelték, ezeket várta volna egy beszámolótól. Úgy gondolja, hogy alpolgármesterként megfelelő komolysággal végezze a munkáját, és nem mondaná, hogy ilyen
észrevételeket és humorokat kellene tenni egy ilyen beszámoló kapcsán. Egyébként
a Tájházzal kapcsolatban azért kérdezte az edelényi látogatókat, mivel bevétel
szempontjából nem mindegy, hiszen kedvezményt kapnak az edelényiek. Első
körben ez volt az, amire alpolgármester úrnak szeretett volna válaszolni. Igazgató
úrtól azt kérné, hogy a jövőben próbáljon már meg minden intézményegységről
megfelelő tájékoztatást adni, akár pénzügyi szempontból, gondol itt a bevételekre.
Ha nehézség van, azt is fogalmazza meg, mert ebből a beszámolóból úgy gondolja,
hogy nem tűnik ki, és nem lehet megfelelő döntést hozni arra vonatkozóan, hogy
hogyan végezte a munkát az elmúlt évben.
Virág Tamás képviselő: A kérdéseire adott választ nem tudja elfogadni, nem
kielégítő és nem is nyugtatja meg. Mondta, hogy takarékosan gazdálkodnak, mert
hát sok visszamegy a büdzsébe. Hát Igazgató úrnak arról is be kellene számolni,
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hogy mennyi ment vissza a büdzsébe, hogy lássanak tisztán, hogy mennyire
takarékos, és ezzel büszkélkedni kellene, lám takarékosan gazdálkodtak. Említette,
hogy 3-4 területről nem számolt be.
Itt a hozzászólása is csak egy területet említett, hogy milyen sikeres, de nem
Igazgató úr csinálja, nem felügyeli. Ha nem felügyeli és sikeresen elvégzi a munkáját
az az egység, akkor nem szükséges, hogy Igazgató úrhoz tartozzon. Ha nem látja át
a munkájukat, nem irányítja, nem vezeti, holott az Igazgató úr alárendeltségébe
tartozik, akkor miért van ott ez a terület. Ez olyan valahol, mint a túrós és a mákos
tészta, hogy a kultúra és az egyéb gazdasági dolgoknak az összekeverése nem
sikeres. A kérdése ezért irányult erre, hogy egy kis profiltisztítás, hogy átláthatóbb
legyen, szükséges lenne alkalmazni. Tisztelt Intézményvezető Úr! Az Ön
beszámolójának az intézmény 2014.évi tevékenységéről, gazdálkodásáról kellett
volna, hogy szóljon. Nem tudja elfogadni, mert nem megalapozott, túl általános,
mesélő jellegű. A beszámoló erősen hiányos, az intézmény sok fontos egységével
nem foglalkozik. Gondol itt a gyermekétkeztetésre, Mátyás Óvoda gazdasági és
egyéb feladataira, a Borsodi Általános Iskola üzemeltetésére, és tulajdonképpen a
többi is elég hiányos, az üdülővel kapcsolatos beszámolója, vagy a panzióval
kapcsolatos beszámolója. Neki olyan érzése volt, hogy a beszámoló készítője nem
akar elszámolni azzal a jelentős pénzeszközzel, amely rendelkezésére állt 2014-ben,
vagy nem tud elszámolni. Nem akart, vagy nem tud. Egyetlen egy konkrét számszerű
adatot nem tartalmaz a gazdálkodással kapcsolatban a beszámoló. Így a képviselőtestület hogyan döntsön? Mint képviselő-testületi tag, nagyon megalázónak,
flegmának tekinti a gazdálkodásról szóló tájékoztatónak az utolsó mondatát, amely
szerint a Tisztelt Képviselő-testület tagjai az önkormányzat gazdálkodásáról szóló
negyedéves beszámoló segítségével nyomon követheti az intézmény gazdálkodását.
Tisztelt Igazgató úr! A beszámoló elkészítése az Ön feladata, kötelessége. Magának
a beszámolónak a címe is az, hogy beszámoló az intézményegység 2014. évi
tevékenységéről. Ebben benne van a gazdálkodás is. A képviselő nem nyomozó,
hogy derítse ki, összegezze, hogy Ön miből gazdálkodott és hogyan az elmúlt évben.
Ez Önnek a feladata, hogy erről beszámoljon. A gazdálkodással kapcsolatos
beszámolójának elkészítése alól az sem menti fel, amit Ön állít, hogy negyedévente
beszámolt a gazdálkodásról és járjanak utána. Ez annál is inkább sántít, mert nagyon
sok az új testületi tag, akinek nincs információja az elmúlt negyedévről. A
beszámolójából az tűnt ki számára, hogy az Intézményvezető úr nem vette komolyan
az előterjesztést, lekicsinyli a testületet. Nem beszélve arról, hogy a beszámolóban
elhallgat a testület elől fontos információkat a gazdálkodásról. Ez is elfogadhatatlan.
Véleménye szerint ezt az előterjesztést ebben a formában nem szabad lett volna a
testület elé terjeszteni az alapvető hiányosságai miatt. A gazdálkodást szövegesen
nem lehet értékelni, számszerű, összesített, konkrét adatok nélkül. Véleménye
szerint az intézmény rendelkezésére álló pénzeszközzel a vezető nem akar
elszámolni. Az előterjesztésben még csak a szándékát sem lehetett felfedezni a
pénzekkel való elszámolásnak. Összességében maga a beszámoló, annak
hiányosságai, a pénzzel történő elszámolás akarat hiánya nem teszi átláthatóvá az
intézmény munkáját, gazdálkodását, ezért részéről nem elfogadható. A maga
részéről nem javasolja elfogadásra.
Polgármester: Ha ő intézményvezető úr helyébe lenne, följelentené képviselő urat
azonnal.
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Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
igazgatója: Részéről semmiféle feljelentésnek a szándéka nincs, csak az lepi meg,
hogy a képviselő-testületben Virág Tamás képviselő úr ötödik éve ül itt, eddig is
ugyan ilyen beszámolót adott le, soha semmiféle kifogást nem emelt ellene.
Most ez van, ezt figyelembe véve, legközelebb – tanulva a dolgokból – részletesebb
lesz, de említette, hogy az intézmény zárszámadást készít és utána lesz látható az
intézménynek az elszámolása. Az, hogy flegma, kikéri magának. „Nem vagyok
flegma, Ön flegma.” Erről ennyit. Csabai Gyula képviselő úrnak a pályázattal
kapcsolatos felvetésére elmondja, hogy ők is találkoztak a Földművelésügyi
Minisztérium által kiírt pályázattal, egyre, vagy kettőre emlékszik csak, 65 %-os
támogatottságot irányzott elő, ebben, mivel az intézmény és az önkormányzat sem
tudta az önrészt biztosítani, emiatt meg sem kísérelték a pályázat benyújtását. Béres
Tibor képviselő úrhoz szólt. A városi rendezvényekről volt szó, nem intézményi és
más rendezvényekről. Visszakérdez, hogy hány városi rendezvényen szerepeltek?
Egyre kevesebb, mert korábban 4-en, 5-ön voltak, és kéri, hogy olvassa el figyelmesebben a beszámolót, ha már kérdéseket is tesz fel és itt beszél a dolgokról. Ön
tudja a legjobban, hogy annak idején mi minden segítséget kapott a Férfi Kórus. Nem
kell vagdalkozni, meg belerugdosni másokba.
Polgármester közbe szól, hogy ok nélkül főleg.
Virág Tamás képviselő utólagosan kéri a jegyző úrtól, hogy az elmondottak szó
szerint szerepeljenek a jegyzőkönyvben és a válaszok is.
Tisztelt Polgármester Úr! Ha önhöz kerül a véleményalkotás, akkor mondja el, ne
szóljon közbe, hogy jelentse fel a tisztelt Intézményvezető úr, hát utána mondja el
véleményét, hogy jelentse fel. Áll elébe. Tulajdonképpen, ami nem megalapozott,
olyat nem tett. Átvizsgálta, ilyet nem tett. Az is igaz, hogy egy új ciklus van, vannak új
testületi tagok, tehát nem kísérhette visszamenőlegesen figyelemmel az
elmondottakat. A maga részéről megerősíti azt, hogy az utóbbi idők leggyengébb
beszámolóját látta. Nem látta az akaratot arra, hogy elszámoljon, beszámoljon
konkrétan a dolgokról, és ezért nem tartja alkalmasnak arra, hogy itt most ezt a
beszámolót megszavazzák. Tudja, a többség megvan, meg lesz szavazva.
Polgármester: Képviselő Úr! Más egy olyan véleményt megfogalmazni, hogy
hiányosnak tartom a beszámolót, nem fogom elfogadni, azért, mert nem szól erről,
nem részletezi azt, nem írja le, hogy a konyhán hány főre főznek, és a többi. Más
megrágalmazni az intézményvezetőt azzal, hogy nem tud, vagy nem akar elszámolni
a pénzzel. Óriási különbség képviselő úr. És itt erről van szó csupán. Ez az egyik. A
másik, hogy a Képviselő úr tagja volt annak a testületnek, amikor kényszerhelyzetbe
kerülve az önkormányzat, - nem önmagukat kényszerítették bele, hanem a
közigazgatás, az oktatás országos átszervezése nyomán megalakult a KLIKK, stb.
és ott voltak tanácstalanul, hogy a konyhát hová tegyék. Két lehetőségük volt, vagy
az Edelényi Szociális Szolgáltató Központhoz teszik a konyhát és a Borsodi
Általános Iskola takarító, karbantartó személyzetét, vagy a Művelődési Központ és
Könyvtárhoz, plusz a Mátyás Óvoda gazdasági részlegét azért, hogy takarékosság
miatt ne kelljen fölvenni külön gazdasági vezetőt és még munkatársat a Mátyás
Óvodába a gazdasági ügyek intézése végett – tudja Képviselő Úr. Tagja volt a
testületnek, csak szelektív az emlékezete.
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Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a tegnapi
bizottsági ülésen első körben ő is feltette ezt a kérdést, hogy gazdasági részről nem
tartalmaz sok mindent a beszámoló, pláne úgy, hogy előtte tárgyalták az Edelényi
Szociális Szolgáltató Központ beszámolóját, ami más felfogásban volt előadva, de
Igazgató úr elmondta, hogy negyedévente beszámolnak a gazdasági részről.
Ilyen szempontból a beszámolót ő is hiányosnak tartotta, mivel az a szokás, hogy itt
kell kérdezni. Úgy gondolja a beszámolónak a jelentőségéből kicsit túlzott dolgot
csinálnak. Amiről beszélni kellene a gazdasági részről, hogy igen, mindennek ott kell
lennie egy helyen, vagy nem kell ott lenni, vagy mit kell külön választani, mennyi a
létszám, ahhoz tartozó bevétel, kiadási oldalt végig kell nézni. Ez a beszámoló, hát
igen, a tavalyi évről egy leírás, de azt mondták, hogy az évek során ez volt a trend.
Úgy gondolja, hogy nem olyan nagy jelentősége van most ennek a résznek, amiről
beszélnek, hanem majd a gazdasági résznek, amikor eljön az ideje, akkor arról
fognak tárgyalni, és részletesen végig fogják nézni.
Polgármester: Ehhez a beszámolóhoz még annyit kíván hozzátenni, hogy látott ő
már az elmúlt években többször olyan beszámolót, ami másfél oldalból állt, még is
tapsolt neki a testület jelentős része.
Béres Tibor képviselő: Nem akart másodszor hozzászólni, de úgy érzi, mégis kell,
mert itt kihegyeződött a dolog az Edelényi Férfikórusra. Ő csak azért hozta példaként
fel, mert a kórusnak aktív tagjaként – sajnos - a dalos társaknak a tapasztalatait kell,
hogy tolmácsolja. Csak annyit szeretne ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a 36 év
alatt, amióta ez a kórus működik, és relikviáit, amiket a különböző eseményeken
összegyűjtött és Művelődési Központ gondnokságára bízott vitrinnel, mindennel, amit
saját kezűleg édesapja készített diófából, mindene elveszett az átalakítások és
költöztetések során. Amiket ő itt leírt és felolvasott, ezek igenis valós adatok. Hogy
ha egyszer nem kérik fel a kórust Edelényben rendezvényre, akkor nem fog tudni
részt venni.
Borza Bertalan képviselő: Érdekes irányt és fordulatokat vesz a testületi ülésnek és
a beszámolónak ez a része. Úgy tudja, hogy a képviselő-testületnek nincs ilyen
meghatározása és elvárása, hogy egy intézményi beszámoló milyen alaki és formai
követelményeknek kell, hogy megfeleljen. Korábban volt ilyen, 8 oldalban volt
korlátozva, pl. ne legyen felesleges töltelékanyaggal telepakolva, de erre van
lehetőség, lehet rá előterjesztést készíteni. Az is tény, hogy egy képviselő akkor tud
megfelelően döntést hozni, ha megfelelő döntéshozó helyzetben van, azaz kellő
információval rendelkezik. Az információkat sok helyről össze lehet szedni, össze
lehet szedni csak a leadott anyagból, össze lehet szedni pl. bizottsági ülésen való
részvétellel, meg lehet kérdezni az intézményvezetőt. Erre az önkormányzati törvény
a képviselőnek jogot biztosít, hogy kérdéseket tegyen fel és írásban is tehet fel
kérdéseket, és írásban adhat, illetve írásban is kell választ adni az intézményvezetőnek, tudomása szerint 30 napon belül. A gazdálkodási helyzetet nyilván meg
lehet tekinteni, hiszen a testületi üléseknek az előterjesztési anyagai, gazdálkodásra
vonatkozó dolgok is a honlapon elérhetők. Ő maga onnét tájékozódott erre
vonatkozóan. Ugyanakkor kétségtelen, hogy vannak hiányosságai a beszámolónak.
A vitában elhangzott a gazdaságosság és eredményesség is. Felteszi a kérdést ő is
magának, hogy egy kulturális intézménynek mi a feladata? Gazdaságosan
működjön, vagy hogy az alapvető tevékenységet lássa el megfelelő színvonalon.
Úgy gondolja, hogy nem a gazdaságosság a meghatározó. Különösen nem akkor a
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gazdaságosság a meghatározó, amikor költségvetésből gazdálkodik, hiszen, ha túl
sok megtakarítása van, akkor vagy rosszul tervezte meg a költségvetését és így
hagyta jóvá a testület, vagy a tevékenységet, amelyre szerződött, amelyre
elkötelezte magát az intézmény, nem látja el megfelelő színvonalon. Egyik sem jó.
Úgy gondolja, akkor elfogadható, hogy egy költségvetésből gazdálkodást 3-5 %-on
belül plusz, mínusszal teljesít. Jó helyen van-e a konyha, az iskola műszaki
karbantartása? Erre egyértelmű választ tudnának adni, hogy nem jó helyen van.
Sokkal jobb helyen volt, amikor volt ennek a városnak kórháza, 4 általános iskolája,
amikor volt gimnáziuma, amikor volt külön Könyvtár és Művelődési Ház, külön volt a
Családsegítő Szolgálat, az Idősek Otthona, a Városgondnokság, mert persze,
minden intézménynek megvan a megfelelő profilja és 4 milliárd volt az éves
költségvetés. Jelenleg nem ezt az éveket élik, és nem ezt a helyzetet, hogy meg kell
felelni. Még egyszer arra szeretne rávilágítani, és kihangsúlyozni, hogy nem egy
szokványos éven van túl a Könyvtár sem, a felújítások a költöztetések miatt,
mindezek mellett látta el a tevékenységet. A beszámolót a maga részéről elfogadja,
és a képviselőtársainak is elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő: Egy dologra reagálna, ő pontosan azért ajánlotta fel a
segítségét Igazgató úrnak, valóban igaz, hogy 65 %-os a támogatási intenzitás, de
hogy ha mondjuk az önkormányzat nonprofit Kft-je, vagy az intézmény, vagy az
önkormányzat valamilyen alapítványa, - ha van ilyen – pályáz, akkor 100 %-os
támogatási intenzitást lehet elérni ezekben az esetekben. Ezt kell megfelelően
előkészíteni az elkövetkezendő 2014-2020-as Európai Uniós pályázati ciklusra, hogy
sikeresen tudjon pályázni az önkormányzat. Ő ehhez minden segítséget megad
Intézményvezető úr részére, amennyiben igényli.
Magyar Árpádné képviselő szeretné megköszönni a munkáját az intézmény
dolgozóinak, különösen a konyhán dolgozóknak, mert nagyon sokat dolgoznak, az
étrend nagyon jól össze van állítva gyermekeknek, és mindent megtesznek, hogy
minőségében és mennyiségében megfeleljen.
A sok kritika ellenére javasolja, hogy a képviselő-testület szavazza meg a beszámoló
elfogadását.
Polgármester: Azzal kezdi, hogy kérdezze meg bárki nyugodtan, bármely
képviselőtársától, hogy a mai képviselő-testületi ülés előtt fölhívott-e bárkit, beszélt-e
bárkivel személyesen, vagy telefonon képviselőtársai közül erről az ülésről. Senkivel
nem beszélt, nem gyűjti a szavazatokat, nem érdekli, hogy ki, mit szavaz meg, és mit
nem szavaz meg. Minden képviselőnek a saját szíve, joga. Régen túl van már azon,
hogy ilyen vagy olyan okokból testületi ülés előtt két nappal, egy nappal, egy félórával
próbáljon összegyűjtetni annyi szavazatot, hogy meglegyen valamihez a többség.
Teljesen érdektelen Képviselő úr a dolog, mindenki úgy dönt, ahogy akar, szíve, joga
igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazni egy-egy témára. 2014. a Művelődési
Központ és Könyvtár életében, mint ahogyan elhangzott már képviselőtársai részéről,
hogy egy elég macerás év volt, költözés ki, költözés be. Aki nem látta, el nem tudja
képzelni, mit jelent fizikailag ez a költözés, lövése sincs azt a 64 ezer kötetet
kirámolni, visszarámolni, elhelyezni, visszarakni rendben stb.
Lehet vagdalkozni különböző dolgokkal csak úgy. Annak az embernek például, aki
ugye rendezvényszervezésből őszintén mondja a Császtai Búcsún kiválóan
vizsgázott, mindenki elismeri, de akinek a Császtai Búcsúk rendezésében,
szervezésében, - ha jók az információi – akkor a Művelődési Központ és Könyvtár

56

igazgatója mindig segítséget nyújtott. Ez csak egy példának szeretné megemlíteni.
(Közben Virág Tamás képviselő kér szót.) Nincs viszontválasz Képviselő úr, ez nem
személyeskedés. Nincs már válasz, pluszban is már kimerítette a lehetőséget, amit
szeretne határozottan leszögezni. Az, hogy ilyen helyzetbe került ez a szerencsétlen
intézmény, mint amilyenbe került, hogy foglalkozni kell neki konyhával, meg a takarító,
karbantartó személyzettel a Borsodi Általános Iskolában, nem az ő hibája, nem a
testület hibája. Ezt az előbb már elmondta, ezt az élet hozta így. Megjegyzi, hogy a
vita végén azt súgta jegyző úrnak, hogy le fogja vetetni napirendről és visszahozza
azért, hogy hagy lássa mindenki, semmiféle susmusról, semmiféle szavazatgyűjtésről
szó sincs. Igaz, hogy most Igazgató úrral jól kitolna, ha azt mondaná, hogy
legközelebbre készítsen egy részletesebb beszámolót, gazdasági dolgok nélkül, mert
az előterjesztés címe „Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy
Árpád Múzeum, valamint a könyvtári intézményegység 2014. évi tevékenységéről”. A
gazdasági részt, a pénzügyi elszámolást tartalmazza a költségvetés, a zárszámadás.
Tessék fáradtságot venni és megnézni, abból minden kiderül Tisztelt Képviselőtársak.
Egy fejbólintás erejéig megkérdezi Igazgató urat, hogy mit szólna hozzá, ha levenné
napirendről és munkája mellett …., de most már azért nem veszi le, mert Virág Tamás
képviselő úr így integet, hogy igen. Esküszik azért nem veszi le napirendről,
egyébként levetette volna, de ilyen hozzáállással, ilyen gerinctelen hozzáállással, amit
tanúsít ez az ember, ez egyszerűen elképesztő.
Virág Tamás képviselő: Ilyen, közel 60 évesen ilyen jellemtelenül viselkedjen, holott
nem provokálta senki. Elmondta, senkit nem bántott, és gerinctelennek nevezte,
tulajdonképpen, aki mondja, azt minősíti, ő nem kívánja, de jó lenne, ha egy kicsit
viselkedne. Az elmúlt 12 év Önnek az ilyen jellegű viselkedéséről szól, és jó lenne, ha
egy kicsit nagyobb tisztelettel lenne iránta, vagy ha többeket meg fog sérteni, hát nem
lesz meg a többsége. Engem nyugodtan megsérthet, de megkérné, hogy egy kicsit
legyen már úri ember. Tudja, hogy nem az, de legyen az.
Polgármester: Képviselő úr! Engem négyszer választott meg ez a város, Ön kétszer
próbálta, egyszer sem választották meg, de ezt hagyják, nem erről szól ez a történet.
Képviselő úr nem engem támadott, hanem egy intézményvezetőt, aki tisztességben ..
Virág Tamás képviselő közbe szól: Nem úri ember, antipatikus, nem akarja vezetői
tevékenységét hallgatni, ezért az ülésről elmegy.
Polgármester: „Képviselő úr! Örömmel veszem.”
(Virág Tamás képviselő az üléstermet elhagyta, így a jelenlévő képviselők létszáma
11 fő.)
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés
határozati javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 9 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a Művelődési Központ, Könyvtár és
Szekrényessy Árpád Múzeum, valamint a könyvtári
intézményegység 2014. évi tevékenységéről
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum,
valamint a könyvtári intézményegység 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolókat és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete megtárgyalta a
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum,
valamint a könyvtári intézményegység 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolókat és azokat a határozat 1. és 2. mellékleteként
elfogadja.
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Művelődési Központ,
Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum vezetőjének és
dolgozóinak a 2014. évben végzett eredményes munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: intézmény, pénzügyi osztály, titkárság

1. melléklet a 14/2015.(II.12.)önkormányzati határozathoz
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BESZÁMOLÓ
Edelény Város Önkormányzata képviselő-testületének
2015. február 12. napján tartandó ülésére

Tárgy: A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
2014. évi tevékenysége.

Készítette: Hadobás Pál
igazgató

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Vártás József
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
Intézményünk a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a
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város Közművelődési Rendelete, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata
és Alapító Okirata, valamint a városi önkormányzat rendeletei és határozatai
szellemében végzi munkáját.
Gazdálkodását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet, és a helyi önkormányzati rendeletek, határozatok szerint végzi.
Az 1994. január 1-jével összevont intézmény hét intézményegységből áll, melyek a
következők: Művelődési Központ, Városi Könyvtár, Szekrényessy Árpád Múzeum
(Borsodi Tájház), Városi Televízió, Panzió, Rakaca-tavi Pihenő, gyermekétkeztetést
biztosító konyha. Ezek az intézményegységek a város különböző településrészein
foglalnak helyet, a Rakaca-tavi Pihenő, pedig a várostól 25 km-re van. 2013. január
1-től, a képviselő-testület döntése alapján az intézmény látja el a két óvoda (2013.
szeptembertől egy óvoda), a Pedagógiai Szakszolgálat gazdasági feladatait,
valamint a Borsodi Általános Iskola üzemeltetésével (takarítás, karbantartás) járó
feladatokat.
A Művelődési Központ 1977-ben épült, amely 2007-ben kívül-belül fel lett újítva. Az
épület jelenlegi állapotában minden igényt kielégít.
A Városi Könyvtár 1963-ban költözött a jelenlegi helyére, és az átadást követően
többször is bővült, a 2013. év végén megkezdődött a könyvtár felújítása. A felújított
könyvtár 2014. október 6-tól fogadja az olvasókat. A könyvtár visszaköltöztetése sok
feladatot rótt az intézmény munkatársaira.
A Városi Televízió 2007-ben új, minden igényt kielégítő stúdióba költözött, amely a
Művelődési Központ alatti területen került megépítésre, köztudott azonban, hogy a
2010-es árvíz komoly károkat okozott az épület helyiségeiben, ezért új stúdió
kialakítására került sor az intézmény felső részén. Az egykori stúdió és iroda helyén
munkatársaink két kis előadótermet alakítottak ki, melyeket tanfolyamok részére
adunk bérbe, valamint az épület alatti helyiségben tartja lakossági ügyfélfogadását
hetente két-két alkalommal az ÉMÁSZ és 2013-tól a TIGÁZ is itt tartott
ügyfélfogadást 2014. szeptemberig, bérleti díj ellenében.
A Múzeum (Borsodi Tájház) három épületegyüttesből, a hozzá tartozó portákból és
a Borsodi Földvárból áll. A 2009-es évben az önkormányzat pályázatot nyújtott be a
Vadászy ház istállója helyén felépítendő épületrészre, melyben a Borsodi Földvár
interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont került kialakításra, egy
vizesblokk, valamint a galérián egy 20 fős előadó terem is készült 2013-ban.
Az intézményben 42 fő dolgozik főállásban. A közmunka programok lehetőségeit
kihasználva 2014-ben több dolgozót is tudtunk foglalkoztatni, akik nagy
segítségünkre voltak munkánkban.

Művelődési Központ
Az intézményben egy művelődésszervező, egy gondnok, egy karbantartó és egy
takarítónő dolgozik. Itt kerül megrendezésre a városi programok jelentős része. A
saját rendezvényeken túl az oktatási intézmények, a pártok, a civilszervezetek és a
város egyéb intézményei is rendszeresen igénybe veszik termeit, szolgáltatásait.
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Az óvodás és általános iskolás korosztály számára rendszeresen szerveztünk
bábszínházi, gyermekszínházi és zenés előadásokat, játszóházakat, kézműves
foglalkozásokat, amelyek segítségével igyekszünk felkelteni igényüket a művelődés
különböző formái iránt, valamint kézügyességük, kreativitásuk fejlesztését szolgálják.
A játszóházak szervezésében nagy segítségünkre van az Oltalom Tagóvoda
nevelőtestülete. Folytattuk az általános iskolák felső tagozatos tanulói és a város
középiskolájának tanulói részére szervezett három előadásból álló bérletes zenei
előadássorozatunkat, amely népszerű a fiatalok körében. Az előadássorozatot a
Észak-Magyarországi Filharmónia Kft-vel közösen szervezzük évek óta.
Az állami és nemzeti ünnepeinkről méltóképpen megemlékeztünk, s ezen
alkalmakkor a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskola és a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskola
diákjai, a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti Iskola edelényi Császta
Néptáncegyüttesének növendékei, az Oltalom Tagóvoda és Mátyás Óvoda
gyermekei színvonalas műsort mutattak be.
Az évben első alkalommal rendeztük meg az Edelényi Napokat, amely az Edelényi
Kastélykerti Napok helyett került megrendezésre, nagy sikerrel. A több éve
megrendezésre kerülő kulturális rendezvények közül kiemelkednek a Borsodi
Művészeti Fesztivál edelényi rendezvényei, az Edelényi Helytörténeti Napok, a
Kutyás Nap, az Ünnepi Hangverseny Ezen rendezvények legtöbbje tömegeket vonz
és a gyermekektől a fiatalokon keresztül az idősebb korosztályig színvonalas
szórakozási és művelődési lehetőséget biztosítanak.
Munkánkat meghatározzák a tárgyi és személyi feltételek és az intézmény
adottságai. Tárgyi feltételeink az elmúlt években jelentősen javultak, sikerült technikai
eszközeinket fejleszteni, bővíteni.
Itt történik a házasságkötés is, amelyhez megfelelő színvonalú termet tudunk
biztosítani. A városban működő kiscsoportok többsége is itt tartja a próbáit,
foglalkozásait, itt tartja edzéseit és versenyeit a sakkszakosztály, óráit a Szinvavölgyi
Alapfokú Művészeti Iskola két edelényi csoportja (kezdő, haladó).
Kiállítást az évben öt alkalommal rendeztünk az intézményegység előcsarnokában.
Célunk, hogy a közeljövőben a vizuális kultúra terjesztése, népszerűsítése, valamint
a történelmi ismeretek bővítése érdekében több kiállítást rendezzünk.
A Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Betlehem kiállítást rendezett a Művelődési
Központban.
A felnőtt lakosság számára színházi előadásokat a magas költségek miatt (7-800
ezer Ft/alkalom) nem tudunk szervezni, ezzel szemben a szabadtéri rendezvényeink,
melyek belépődíj nélküliek, rendkívül népszerűek a lakosság körében.
A tanfolyamok, termékbemutatók, a zumba és a pártok terembérleti díj fejében veszik
igénybe az intézmény termeit.
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Az intézményben működő kiscsoportok (Férfikórus, Hagyományőrző Népdalkör,
Díszítőművészeti Kör, Miklós Gyula Kertbarát Kör, Őszikék Nyugdíjas Klub, Edelényi
Nyugdíjas Közösség), a sakkszakosztály és a Szinvavölgyi Alapfokú Művészeti
Iskola edelényi tagozata 267 alkalommal tartott foglalkozást, melyen 5860 fő vett
részt.
Tizenhét különböző tanfolyam zajlott az intézményben, melyek 504 alkalommal
tartottak órákat, ez összesen 11752 főt jelent. A tanfolyamokon kívül a különböző
vásárok, termékbemutatók jelentenek még bevételi forrást. Ezek száma 163 volt,
3344 fő részvételével.
A különböző intézmények, pártok, civilszervezetek 269 alkalommal tartottak
rendezvényt, melyeken 19564 fő vett részt.
21 alkalommal volt esküvő. Gyermekrendezvényt 12 alkalommal rendeztünk,
melyeken 3100 fő vett részt.
A Kutyás nap az évben is nagy sikert aratott és a közel 300 néző jól szórakozott a
rendezvényen. A díjakat edelényi vállalkozó biztosította.
Az évben negyedik alkalommal rendeztük a hagyományos XXIII. Ünnepi
hangversenyt a Szent Miklós Görögkatolikus Gimnázium és Szakképző Iskolában. A
220 érdeklődő színvonalas rendezvénynek lehetett részese.
Az évben második alkalommal adventi vásárt szerveztünk helyi kézművesek és
termelők részvételével. Az Oltalom Tagóvoda, a Mátyás Óvoda gyermekei és a
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei az alkalomhoz illő műsorral készültek, a gyermekek pedig népi játékokkal
játszhattak.
Az évben első alkalommal került megrendezésre az Edelényi Napok
rendezvénysorozat a Művelődési Központ melletti téren a kastélykerti napok utód
rendezvényeként, melyet a 2010-es árvíz után fel kellett függesztenünk.
Az ÉMÁSZ iroda is az intézményben üzemel, amely 101 alkalommal fogadta az
ügyfeleket (Terembérlet fejében). 2014-ben szeptemberig a TIGÁZ is tartott heti két
alkalommal ügyfélszolgálatot, összesen 60 alkalommal.
Ha 260 munkanappal számoljuk a 2014-es évet, akkor naponta 5 rendezvény volt a
Művelődési Központban, s naponta 168 fő fordult meg az épületben. Ha
hozzávesszük az esküvőket, az ünnepségeket az ÉMÁSZ és a TIGÁZ fogadónapját,
akkor ezek a számok még tovább nőnek.
Városi Könyvtár
A Városi Könyvtár külön készített beszámolót a 2009-ben végzett szakfelügyeleti
vizsgálat javaslatára.
Szekrényessy Árpád Múzeum (Borsodi Tájház)
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A város és környéke múzeuma nagy elismerést arat mind a város lakói, mind az
idelátogató vendégek körében. Kérésre részletes ismertetést tartunk a tájházról és az
államalapítás kori földvárról, vagy akár a Bódva völgye műemlékeiről, irodalmi
hagyományairól, régészeti emlékeiről vetítettképes előadás formájában.
2012-ben elkészült a Vadászy ház egykori istállója helyén egy új épületrész pályázati
forrásból, melyben kiállítás készült, ugyancsak a pályázat révén, Borsodi Földvár
interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont címmel, melyet 2013. június
12-én adtak át.
Jelenleg az alábbi állandó kiállítások várják a látogatókat:
− Egy kisnemes család tisztaszobája
− Nevezetes emberek Edelényből és a Bódva völgyéből
− Katona emlékek
− Könyvtártörténeti emlékek a 20. századból
− Régi rádióink
− A Borsodi Földvár: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk
− A méhészkedés eszközei
− Népi lakáskultúra a Bódva mentén a 20. század elején
− Huszadik század eleji konyha
− Hodossy gyűjtemény: Csengők, kolompok és juhászkampók
− Cipészműhely
− Kádárműhely
− Kerékgyártó műhely
− Kovácsműhely
− Kachelmann textilgyűjtemény: Csipkék, szőttesek, hímzések
– Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont
A Borsodi Művészeti Fesztivál keretében két koncert megrendezésére került sor a
Tájház udvarán. Fellépett a Kerekes Band és a Bohemian Betyars.
Második alkalommal rendeztük meg a Tájházak Napját. 2013-ban a Magyarországi
Tájházak Szövetsége április 27-ét a Tájházak Napjává nyilvánította.
A város intézményei és civilszervezetei rendszeresen tartanak összejövetelt a tájház
csűrjében és udvarán.
Áprilisban a Műemléki Világnap, szeptemberben a Kulturális Örökség Napjai és az
„Itthon vagy Magyarország szeretlek!” felhívás keretében fogadtuk díjmentesen a
látogatókat.
A március 1-jétől október 31-ig, hétfő kivételével 9 órától 17 óráig, és november 1-től
február 28-ig vasárnap és hétfő kivételével 9-től 17 óráig nyitva tartó
intézményegység udvarának, környezetének és épületeinek folyamatos rendben
tartása sok munkával jár.
2013-ban megalakult a Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre, melynek tagjai több
alkalommal sütöttek kenyeret, kalácsot és pogácsát a kemencében, lehetőséget
adva az érdeklődők számára, hogy megismerjék a kemencében sütés fortélyait, hisz
egyre többen építenek otthonuk udvarán kemencét. A Baráti Kör szervezésében az
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évben első alkalommal rendeztük meg a Kocsonyafőző versenyt és pálinka mustrát,
a farsangi fánk sütést és kóstolást, a házi sütemények versenyét, a Veterán motorok
és autók találkozóját.
Az önkormányzat pályázata révén kulturális műsorra, gulyásfőzésre, lángossütésre
került sor az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! program keretében.
Edelény és a kistérség egyetlen múzeumára komoly felelősség hárul a még
megmenthető értékek, mind tárgyi, mind az írott anyagok begyűjtése tekintetében.
A látogatók száma 2014-ben 8384 fő volt.
Városi Televízió
A Televízió csütörtökönként este 6 órakor jelentkezik friss szerkesztett műsorral,
melyet két alkalommal ismétel, emellett képújság-szolgáltatást végez, és felvételről
közvetíti a munkaterv szerinti képviselő-testületi üléseket, valamint a rendkívüli
képviselő-testületi üléseket. Az ülésekről készült felvételeket 24 órán belül műsorra
tűzi. Az egyenes adás feltételei még nincsenek meg a Városháza dísztermében, ahol
a testületi üléseket tartják a felújítás befejezésétől.
Az Edelényi Városi Televíziónál 2 főállású alkalmazott látja el a feladatokat, egy
felelős szerkesztő és egy operatőr-vágó.
A 2014-es esztendőben közel 74 forgatási helyszínen vett részt a Televízió
szerkesztősége. 42 szerkesztett adás és 6 testületi ülés (élőben) 2 felvételről, került
közvetítésre.
A Televízió feladatai közé tartozik a képújság kezelése: hirdetések, gyászhírek,
közérdekű közlemények szerkesztése, megjelenítése, így sikeresen tudja például
Edelény Város Önkormányzata is tájékoztatni a lakosságot a képújságon keresztül.
Az évben 205 hirdetést, 181 gyászhírt és 331 közérdekű közleményt jelentettek
meg a Képújságban.
Az Edelényi Városi Televízió csatlakozott 2011 májusában egy internetes portálhoz
(tudositok.hu), mely egy videó-megosztó portál, ahová a Kárpát-medence 6
országában dolgozó 325 magyar tudósító tölti fel videóit a nemzeti videómegosztóra. Köztük az Edelényi Városi Televízió tudósítói is. A 2013-as évben is
folyamatosan kerültek fel anyagai erre a portálra. A közösségi oldal célja helyi
értékeink megosztása. Az oldal szerkesztői szeretnék, ha a portálon kialakított
közösségi-interaktív funkciók elősegítenék a világban élő magyar tudósítók szakmai
párbeszédét.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala 2012-ben próbaüzembe helyezte
Monitoring programját, ez alapján 2013. január 1-jével kötelezővé tette a televíziók
adatszolgáltatását, mely az elkészített műsorokra és a képújságra egyaránt
vonatkozik.
Ez azt jelenti, hogy 2013 januárjától az Edelényi Városi Televízió már folyamatosan
elkészíti műsor adattábláit, ami tartalmazza az elkészített adás másodpercről
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másodpercre való lebontását. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának
Műsorfigyelő- és Elemző Főosztálya így is ellenőrzi a műsor szolgáltatását a
televízióknak.
Panzió
A város központjában 20 ággyal üzemelő panzió az elmúlt években sajnos, mint
„munkásszállás” üzemelt, mert a kastély építkezésén és az árvízkárok elhárításán
dolgozók vették elsősorban igénybe, s ezáltal lelakottak lettek a szobák. 2014-ben
261 fő 1316 vendégéjszakát töltött a panzióban. 2013-ban a könyvtár felújítása miatt
az intézmény gazdasági egysége, az év végén az önkormányzatról az építéshatóság
és az iktató költözött egy-egy szobába, mely szobákat 2014 őszéig vették igénybe,
így három szobával kevesebb állt rendelkezésünkre.
Rakaca-tavi Pihenő
Ez az intézményegység is felújításra szorul. 2011-től csak nyári időszakban fogadunk
vendégeket, mert az elektromos kályhákkal történő fűtés nagy költséggel jár.
Rendszeresen figyeljük a pályázatokat az esetleges felújítás érdekében, de sajnos
eddig még nem találtunk ilyen pályázatot.
A Művelődési Központban működő kiscsoportok
Férfikórus
A Juhász Andorné vezette csoport egyre kevesebbet szerepel a város és a kistérség
rendezvényein. A csoport létszáma a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent, s
jelenleg 12 fő. A közösséget az éneklés szeretete tarja össze. 2013-ban a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában tartották a próbáikat, az évben már vissza
tudtak térni a Művelődési Központba.
A Dobi Zoltánné vezette Hagyományőrző Népdalkör rendszeres szereplője a város
és a kistérség rendezvényeinek, dalos találkozóinak. Az elmúlt években a csoport
létszáma stagnál, 10-12 fő vesz rendszeresen részt a próbákon és a fellépéseken.
Nagy szerepük van a kistérség és az ország népdalkincsének megőrzésében,
megismertetésében, továbbadásában. Az évben megünnepeltük a csoport
fennállásának 40. évfordulóját.
A Díszítőművészeti Kör vezetője Gál Andrásné. A magyar díszítőművészet iránti
elkötelezettségének köszönhetően a csoport létszáma az elmúlt években nőtt és
több mint 20 fő jár rendszeresen a foglalkozásokra. Munkájukkal a magyar
tájegységek (a határon túlra kerültekét is) díszítőművészetét tartják életben.
Rendszeresen szerepelnek pályázatokon, megyei és országos kiállításokon
munkáikkal, és szép sikereket érnek el.
A Miklós Gyula Kertbarát Kör vezetője Pantó Péter. Foglalkozásaikat az évtől a
Művelődési Központban tartják. Rendszeres segítői az Edelényi hegyek Közössége
által szervezett borversenynek.
Helyet biztosítunk a 2012-ben megalakult Őszikék nyugdíjas klub összejöveteleinek
is.
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Propaganda, kiadványok
Takarékossági okokból 2012-től papíralapú formában nem jelenik meg az Edelényi
Műsor. Az Edelényi Füzetek sorozat keretében két könyvet jelentettünk meg. A
Borsodi Tájház közleményeit kis példányszámban jelentettük meg, hogy a megye
néhány nagyobb könyvtárának és a cserepartnereknek eljuttassunk egy-egy
példányt. Az Edelényi Füzetek eddig megjelent könyvei közül 36 került fel az
országos Széchenyi Könyvtár által fenntartott magyar Elektronikus Könyvtárának
(MEK) adatbázisába, így az érdeklődők a világ bármely pontján hozzáférhetnek a
könyvekhez. A Borsodi Tájház közleményeinek valamennyi megjelent példánya
olvasható az OSZK által üzemeltetett Elektronikus Periodika Archívum
adatbázisában.
Rendezvényeinket a városi televízió képújságján és a honlapunkon keresztül
propagáljuk, valamint alkalmanként meghívókat, plakátokat és szórólapokat
készítünk.
Az intézmény honlapján külön felületen jelenik meg a Városi Könyvtár és a Borsodi
Tájház, ezzel is segítve a honlapra látogatók jobb tájékoztatását
intézményegységeinkről, munkánkról.
Az évben két alkalommal is forgatott a Borsodi Tájházban a Hazahúzó című tv műsor
stábja és az elkészült anyag az ECHO televízióban került vetítésre.
Kapcsolatok
Az intézmény a megyei szakirányú társintézményekkel rendszeres kapcsolatot tart. A
megyei intézmények által szervezett értekezleteken és továbbképzéseken kollégáink
részt vesznek.
A helyi intézményekkel évek óta jó kapcsolatot ápolunk. Az óvodák és iskolák
növendékei állandó szereplői és látogatói a különböző városi szintű
rendezvényeknek.
A város intézményei, pártjai, civilszervezetei
intézményegységeink termeit és szolgáltatásait.

gyakran

veszik

igénybe

A polgármesteri hivatal különböző osztályaival rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. A
képviselő-testület ülésein az intézmény igazgatója rendszeresen részt vesz.

Intézményünk a szakmai civilszervezetek tagsági díját 2012-től már nem fizeti, így
azokban a tagsága megszűnt (Magyarországi Tájházak Szövetsége, Felsőmagyarországi Várak Egyesülete). Két kolléganő tagja a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Könyvtárosok Egyesületének.
Gazdálkodás
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Gazdálkodásunkban minden évben arra törekszünk, hogy a legoptimálisabb
ráfordítással a legjobb eredményt érjük el a munkánk során. Munkánkat az ésszerű
takarékosság szellemében végezzük. A ránk bízott pénzeszközöket, tárgyi
eszközöket igyekszünk célszerűen, gondos odafigyeléssel felhasználni.
A bevételek növelése érdekében keressük a kapcsolatot a támogatókkal,
tanfolyamokat szervező cégekkel, hirdetjük szolgáltatásainkat megyei és országos
kiadványokban és az intézmény honlapjain.
Igyekszünk minél több pályázatot készíteni, melyek különböző célfeladatok
megvalósításához nyújtanak segítséget.
A tisztelt képviselő-testület tagjai az önkormányzat gazdálkodásáról szóló
negyedéves beszámolók segítségével nyomon követhetik az intézmény
gazdálkodását.
Pályázatok
− A közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton 113 ezer forintot nyert az
intézmény, mely összeget a színházterem világításának a korszerűsítésére
fordítottuk.
– A kulturális közfoglalkoztatás keretében meghirdetett pályázaton öt fő
alkalmazására nyertünk lehetőséget.
Javítás, felújítás
A Művelődési Központ elhasználódott székeinek a felújítását megkezdtük, 250 db
szék ülésének áthúzására kerül sor.
A tájházban kisebb javításokat végeztünk. A Könyvtártörténeti kiállítás termének az
egyik sarkát levakoltuk, kimeszeltük.
Ősszel elkezdtük a könyvtár hátsó udvarának a rendbetételét, melyet az esős
időszak beállta miatt, majd jövőre folytatunk.
Lefestettük a színházterem színpadát, mert az elmúlt évek alatt lekopott róla a festék.
Az egyik mobil színpadon deszkákat cseréltünk.
Belső ellenőrzés
Az intézmény tevékenységét az önkormányzat megbízása alapján rendszeresen
ellenőrzik. Minden évben más-más feladatellátás ellenőrzésére kerül sor.

Tisztelt képviselő-testület!
Az intézmény által szervezett programokról, azok fogadtatásáról nehéz írásban
számot adni, azt csak a rendezvényen való részvételkor lehet lemérni. Azonban egyegy rendezvény kapcsán gyakran kapunk visszajelzést a közönségtől és mi is fel
tudjuk mérni a közönség reakcióiból a rendezvények sikerét. Rendkívül sikeres
rendezvény volt a Kerekes Band és Bohemian Betyars koncert, a Népzene, néptánc
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program , a Tájházak Napja, a Magyarország szeretlek rendezvény, a Veterán
motorok találkozója, a házi sütemények versenye a Tájházban, az Edelényi Napok a
Művelődési Központ melletti téren, és a városban működő énekkarok által adott
Ünnepi Hangverseny, de azt hiszem a többi rendezvénnyel sem vallottunk szégyent.
Rendezvényeink egy részét nemcsak a helyi lakosság látogatja, hanem a
kistérségből és a megyéből is érkeznek hozzánk vendégek egy-egy neves fellépő
előadására.
A városban kevés olyan esemény történik, melyhez ne kérnék az intézmény
segítségét, de ugyanez elmondható néhány járási rendezvényről is. Ha mást nem is,
de székeket, asztalokat, hangosítást, mobil színpadot, projektort stb. sokszor
biztosítunk egy-egy rendezvényhez.
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az elmúlt évben is igyekeztünk maximálisan
kihasználni a lehetőségeinket, programjainkat úgy szerveztük, hogy minél több
ember számára biztosítsuk a szórakozás és a művelődés lehetőségét.
Ezúton mondok köszönetet a képviselő-testületnek, hogy intézményünk munkáját
támogatja.

Edelény, 2015. január 23.

Hadobás Pál
igazgató
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2. melléklet a 14/2015.(II.12.)önkormányzati határozathoz

BESZÁMOLÓ

Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. február 12.
napján tartandó ülésére
Tárgy: Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum
könyvtári
intézményegységének 2014. évi tevékenysége

Készítette:
Fábiánné Mike Erzsébet
könyvtár csoportvezető

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

Vártás József
jegyző
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A Városi Könyvtár épületének felújítási munkálata miatt (Edelény belvárosának
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése, I. ütem ÉMOP -3.1.2/A-09) a könyvtári
szolgáltatások, munkafolyamatok 2014. augusztus 2-vel bezárólag a Művelődési
Központban (Borsodi út 9.) valósultak meg.
Augusztus 4-én elkezdődött a Könyvtár állományának visszaköltöztetése a felújított
786,58 m²-es (teljes alapterület) épületbe. Az állomány kisebb része azonban még
elhelyezésre vár, ami a padlástér beépítése után, további polcok beszerzésével
valósulhat meg.
Október 6-án a felújított Könyvtár már nyitva állt az Olvasók előtt.
Az új épületben kialakításra került: könyvraktár, folyóirat-olvasó, kölcsönzői tér,
számítógépterem, gyermekkönyvtári rész, felnőtt könyvtári rész, olvasóterem, irodák
és teakonyha. Az épület akadálymentes használatát lépcsőlift biztosítja.
November 26-án került sor a felújított Városi Könyvtár átadó ünnepségére.
Szolgáltatások 2014-ben: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, dokumentumok
helyben használata, elektronikus/online katalógus használata, információszolgáltatás, dokumentum gépi felolvasása látássérült olvasók számára, internethasználat, szkennelés, nyomtatás, fénymásolás, faxolás, spirálozás, laminálás.
Programokat szerveztünk gyermekeknek és felnőtteknek: könyvbemutatók, íróolvasó találkozók, országos szakmai rendezvényekhez való kapcsolódás,
könyvtárismereti órák, játszóházak. Programjainkról a Városi Televízió rendszeresen
beszámolt.
A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján könyvtárunkba
folyamatosan érkeztek az új könyvek, folyóiratok.
A Könyvtár honlapját www.mkkmlib.hu és online katalógusunkat folyamatosan
frissítjük.
A Könyvtár helytörténeti gyűjteménye kiemelkedő, továbbá külön rendelkezik
Európai Uniós és német nyelvű állománnyal.
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A Városi Könyvtár 2014. évi tevékenységei:
Január
o 2013. évi statisztikai mérleg elkészítése
o 2013. évi munkabeszámoló elkészítése
o 2014. évi munkaterv elkészítése
o „Interaktív könyvtárral a jövőért” TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 szakmai
kiadvány (400 db) megjelent (jan. 17.) és az érdeklődők, olvasók körében
folyamatosan átadásra került.
o

„Interaktív könyvtárral a jövőért” TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 pályázat
keretében két előadás jött létre. (jan. 20.)
Előadás címe: Dinoszauruszok a nagyvilágban és a Kárpát-medencében
Előadó: Dr. Főzy István
Vendég: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola felső tagozatos tanulói
(össz. 115 fő)

o Kultúra Napja - kiállítás megnyitó helyi alkotók munkáiból (jan. 22.) (50 fő)
o Könyvtárismereti óra az Oltalom Tagóvoda óvodásainak
(jan. 23. és jan. 28.) (össz. 31 fő)
o „Interaktív könyvtárral a jövőért” TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 projektzáró
rendezvény (jan. 30.) (18 fő)
Február
o Farsangi játszóház. Vezette: Fischerné Diczházi Judit informatikuskönyvtáros, tanító (febr. 15.) (43 fő)
o Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 6 / c osztályos tanulói számára.
Vezette: Vodila Sándor Józsefné tanárnő (febr. 17. - 26 fő) (febr. 24. - 23 fő)
o Nyilatkozat elküldése a Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási
programjában való részvételről (febr. 24.)
Március
o Könyvtári irodalom óra a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 4 /c
osztályos tanulóinak (márc. 03.) (28 fő)
o Könyvtárhasználathoz kapcsolódó digitális kompetenciák fejlesztése a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 6 / c osztályos tanulói számára
Vezette: Vodila Sándor Józsefné tanárnő
(márc. 03. – 26 fő) (márc. 04. – 26 fő) (márc. 14. – 20 fő)
71

o Könyvtári óra a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 2 / a osztályos
tanulóinak. Téma: Család, évszakok (márc. 05.) (22 fő)
o Könyvtári irodalom óra a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 4 / c
osztályos tanulóinak. (márc. 11.) (30 fő)
o Könyvtárellátási szerződés megkötése a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-vel.
Április
o Könyvtári nyelvtan óra a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 4 / b
osztályos tanulóinak. (ápr. 02.) (18 fő)
o TÁMOP-3.2.4. A-11/1-2012-0084 pályázat záróellenőrzés. (ápr. 08.)
o Az olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 1
/ c osztályos tanulóinak.
Vezette: Fischerné Diczházi Judit informatikus-könyvtáros, tanító
(ápr. 10.) (26 fő)
o „FÖLEMELNI E TÁJAT” c. szavalóverseny Kalász László József Attila-díjas
költő emlékére a Költészet Napja alkalmából.
A zsűri tagjai voltak: Nagy Attila – nyugalmazott általános iskolai igazgató,
Német-Tóth Eszter – tanítónő, a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársa,
Takács Rita – a Szállj velem című verseskötet szerzője.
A versenyen 9 általános iskola vett részt: Bódvaszilas, Edelény (Szent Miklós
Görögkatolikus Ált. Isk., Borsodi Ált. Isk.), Mucsony, Rudolftelep, Szalonna,
Szendrő, Szögliget, Szuhogy. (ápr.11.) (21 fő tanuló, felső tagozat)
o Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programjában a könyvigénylések
leadása (ápr. 14.)
o Az olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola
1 / a osztályos tanulóinak (ápr. 15.) (29 fő)
1 / c osztályos tanulóinak (ápr. 24.) (26 fő)
1 / b osztályos tanulóinak (ápr. 28.) (28 fő)
1 / a osztályos tanulóinak (ápr. 29.) (29 fő)
Vezette: Fischerné Diczházi Judit informatikus-könyvtáros, tanító
Május
o Az olvasáskultúra fejlesztése a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola
1 / b osztályos tanulóinak (máj. 05.) (28 fő)
1 / a osztályos tanulóinak (máj. 06.) (29 fő)
1 / b osztályos tanulóinak (máj. 12.) (28 fő)
1 / c osztályos tanulóinak (máj. 13.) (26 fő)
Vezette: Fischerné Diczházi Judit informatikus-könyvtáros, tanító
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o Könyvtári óra – Ismerkedés Varró Dániel József Attila-díjas költő verseivel.
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 2 /d osztály (máj. 20.) (23 fő)
2 / c osztály (máj. 20.) (23 fő)
2 / a osztály (máj. 21.) (23 fő)
2 / b osztály (máj. 22.) (23 fő)

o Tavaszi játszóház. Vezette: Fischerné Diczházi Judit informatikus-könyvtáros,
tanító
(máj. 24.) (29 fő)
o 85. Ünnepi Könyvhét és 13. Gyermekkönyvnapok alkalmából találkozó Varró
Dániel József Attila-díjas költővel.
Vendég: Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 2. osztályos tanulói.
(máj. 28.) (90 fő)
Június - Július
o Nyilatkozat elküldése a Márai Program IV. fordulójában való részvételről (jún.
02.)
Célja: A hazai és a határon kívüli magyar kiadók által megjelentetett, értéket
képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz.
o Borsodi Általános Iskola 3. osztályos tanulóinak könyvtárlátogatása. (jún. 05.)
(14 fő)
o 85. Ünnepi Könyvhét vendége volt Hornyák Gyula, a Miskolci Egyetem
könyvtárosa, helytörténeti kutató. „Mindörökké könyvtár” c. könyvét, maga a
szerző mutatta be.
(jún. 12.) (20 fő)
o Könyvtárunk átállt a nyári nyitva tartásra (jún. 16-tól aug. 2-vel bezárólag):
hétfő-csütörtök: 8-16 óráig
péntek: 8-13 óráig
szombat: zárva
Augusztus
o A felújított könyvtárépületbe történő költözés miatt, könyvtári szolgáltatásaink
(a rendezvények kivételével) augusztus 4-től október 5-ig szüneteltek.
o Meseterápiás képzés a kistérség területén lévő anyaotthon lakóinak.
A képzést Draskóczyné Szabó Noémi mesepedagógus vezette.
(aug. 07.) (15 fő)
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Szeptember
o Népmese Napja kicsiknek, nagyoknak, családoknak – Őseink meséi, mondái,
dalai.
Előadó: Olasz Etelka mesemondó (szept. 24.) (43 fő)
o Népmese Napja - Az igazmondó juhász c. mesét a Szent Miklós
Görögkatolikus Általános Iskola 1. és 2. osztályos tanulóinak előadta Olasz
Etelka mesemondó.
(szept. 25.) (157 fő)
Október
o Megnyílt a felújított Városi Könyvtár. (okt. 06.)
o Országos Könyvtári Napok - 2014. október 8-19. Könyvtárunk különböző
témájú, érdekes programokkal várta az érdeklődőket:
Október 8. 17 óra
Sose mérjük másokhoz magunkat – az online és a valóság kapcsolata
Előadó: Tari Annamária pszichoterapeuta
Résztvevők száma: 94 fő

Október 14. 17 óra
Múltunk értékei a Bódva völgyében – helytörténeti előadás képekkel
Előadó: Hadobás Sándor helytörténész. Az előadást a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta.
Résztvevők száma: 41 fő
Október 15. 10:45 óra
Tanulj meg tanulni! Fele annyi idő alatt 2 x annyit tanulni!
Vendég: Szent János Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai
Előadó: Lantos Mihály egyetemi oktató
Résztvevők száma: 68 fő
17 órától
Tanulj meg tanulni! – Tanulási stratégiák a XXI. században
Előadó: Lantos Mihály egyetemi oktató
Résztvevők száma: 20 fő
Október 16. 17 óra
Egészséges táplálkozással a betegségek elkerülhetőek
Előadó: Dr. Tóth Csaba Paleomedicina Hungary Kft. orvosigazgató, Evolúciós
orvostudományi munkacsoport. Az előadást a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Résztvevők száma: 34 fő
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Október 17. 17 óra
Szárnyukon a fény hegedül c. verseskötet bemutatója
A verseskötetet bemutatta a szerző: Fazekas József a Magyar Írószövetség tagja,
költő
Résztvevők száma: 35 fő
Október 18. 14-16 óráig
Családi kézműves könyvtár
Vezette: Fischerné Diczházi Judit informatikus-könyvtáros, tanító
Résztvevők száma: 20 fő
Október 19. 14 óra
Legdrágább kincs – interaktív mesedélután gyerekeknek
Előadó: Draskóczyné Szabó Noémi mesepedagógus. Az előadást a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta.
Résztvevők száma: 15 fő
Októberi rendezvényeinken összesen 327 fő vett részt.

Köszönjük a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár közreműködését a
programok megvalósításában.
November
o Ismerkedés az új könyvtárral:
Mátyás Óvoda (Katica csoport) (nov. 06.) (25 fő)
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 6. osztály (nov. 12.) (25 fő)
Mátyás Óvoda (Pillangó csoport) (nov. 18.) (24 fő)
Mátyás Óvoda (Cica csoport) (nov. 19.) (25 fő)
Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola 3 / c osztály (nov. 25.) (20 fő)
o A Goethe Intézet minden évben, pályázat útján, két könyvtáros számára
lehetővé teszi, hogy Németországban intenzív nyelvtanfolyami képzésben
vehessen részt. Könyvtárunkból egy dolgozó az elnyert ösztöndíj által
Berlinben tanulhatta a német nyelvet. (nov. 24.-dec.18.)
o A felújított Városi Könyvtár átadó ünnepsége (nov. 26.) (100 fő)
December
o Mátyás Óvoda könyvtárlátogatása (dec. 01.) (17 fő)
o Papírszínház előadás a könyvtárban a Szent Miklós Görögkatolikus Általános
Iskola
3 / c osztályos tanulóinak. (dec. 02.) (20 fő)
o Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tanulóinak könyvtárlátogatása
(dec. 04.) (25 fő)
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o Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola tanulóinak könyvtári órák
(dec.11.) (8 / c – 24 fő ; 6 / b – 27 fő ; 5 / a – 25 fő)
o Meseterápiás képzés a kistérség területén lévő anyaotthon lakóinak.
A képzést vezette: Draskóczyné Szabó Noémi mesepedagógus (dec. 12.) (9
fő)
o Karácsonyi játszóház
Vezette: Fischerné Diczházi Judit informatikus-könyvtáros, tanító (dec. 20.)
(65 fő)
o Elhasználódott könyvek selejtezése
Az edelényi Városi Könyvtár statisztikai mutatói
Dokumentumállomány
2014-ben a gyűjtemény 1710 db könyvvel és 14 db CD-vel gyarapodott. 77 féle
időszaki kiadvány (napilap, hetilap, folyóirat) állt az olvasók rendelkezésére, melyből
59 db folyóiratot a Nemzeti Kulturális Alap támogatott.
A Könyvtár dokumentumállománya 2014. december 31-én összesen: 65.395 db
Ebből:
62861 db könyv és bekötött folyóirat
2148 db hangdokumentum (hangkazetta, hanglemez, CD)
295 db képdokumentum (videó, DVD)
91 db elektronikus dokumentum (CD-ROM)
Könyvtárhasználat 2014-ben:
Regisztrált használók száma: 1601 fő
Kölcsönzött dokumentumok száma (kivitt és helyben kölcsönzött): 41.546 db
Távhasználat (telefon, fax, e-mail, OPAC, honlap): 25.949 alkalom
Könyvtárközi kérések (küldött) száma: 1
Referensz (tájékoztató) kérdések száma: 6.600
Internethasználat 2014-ben (alkalom): 442
Rendezvények 2014-ben:
Felnőtt rendezvények száma: 13
Felnőtt rendezvények látogatóinak száma: 547 fő
Gyermek rendezvények száma: 46
Gyermek rendezvények látogatóinak száma: 1417 fő
Kiállítások száma: 1
Kiállítások látogatóinak száma: 50 fő
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Támogatások 2014-ben:
o A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 59 féle folyóirat jutott el az
Olvasókhoz.
o Az Emberi Erőforrások Minisztériuma könyvtári érdekeltségnövelő
támogatásaként 572 ezer forintban részesült a Könyvtár.
o A Nemzeti Kulturális Alap döntése alapján a Márai-Program IV. fordulójában
150. ezer forint értékben rendeltünk dokumentumokat.
o A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja (I. ütem) által 152 db
könyv került a Könyvtár állományába.
o A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az Országos Könyvtári Napok
keretében benyújtott pályázatát a Nemzeti Kulturális Alapprogram
támogatásban részesítette, mely összegből az edelényi városi könyvtár 70
ezer forinttal gazdálkodhatott.

3./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2014. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 14. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló az átruházott hatáskörben
hozott 2014. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az átruházott hatáskörben
hozott 2014. évi bizottsági és polgármesteri
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döntésekről szóló beszámolót és a következő döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta az átruházott hatáskörben
hozott 2014. évi bizottsági és polgármesteri
döntésekről szóló beszámolót és azt elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

4./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 15. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő: A Polgármesteri Kabinet munkájáról is szó esik a
beszámolóban, hogy a Polgármesteri Kabinethez tartozik a kommunikáció, honlapkezelés, stb. A város honlapján a Városi Televízió működését a főszerkesztő
irányítja, itt megtalálható a Vincze Bianka név. Ha jól Tudja Vincze Bianka 2 éve
felmondott a Városi Televíziónál. Kéri, hogy ezt a hibát javítsák ki.
Polgármester: Köszöni az észrevételt, és természetesen korrigáltatja ezt a
mulasztást.
Borza Bertalan képviselő: A hivatal beszámolója is egy elég részletes, 56 oldalon
keresztül sorolja az elvégzett munkát, tevékenységet. Itt is azt ragadná ki, hogy a
2014-es év szintén nem egy egyszerű év volt a hivatal életében, és nem csak a
költözések, felújítások miatt, hanem mert választási év is volt. Azt is eredményesen,
sikeresen bonyolította le, fennakadások, gondok nélkül. Az is látszik a beszámolóból
– és ezt külön köszöni – hogy több évet hasonlít össze, nem csak a 2014-es évet.
Ilyen adatokat talált benne pl. az ügyiratszámra, ügyiratforgalomra vonatkozóan, ahol
látszódik, hogy a 2010-es árvíz után jelentős ügyszám, ügykezelés folyt a hivatalban,
az azt követő két évben, és 2014-ben már normalizálódott a helyzet, és 42 ezer
ügyszámról beszélhetnek ebben az esetben. Az is látszódik, hogy tevékenységcsökkenés fog mutatkozni, hiszen a közmunkaprogram kikerült a hivatalból, a
Pénzügyi Osztály részéről látszik, hogy 254 főnek végezték el 2014-ben a bérszámfejtését, adatkezelését. Ez egy jelentős feladatcsökkenést fog hozni. Viszont jól
látható a beszámolóban, hogy az egyes részeknek a leterheltsége nem azonos.
Kiemelné a városfejlesztési csoportnak a leterheltségét. Ebben a beszámolóban
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nagyon sok feladat nyílván a beruházásokhoz kapcsolódik, nagyon sok feladata volt
a 2014-es évben, míg vannak olyan szervezeti egységek, ahol egy oldalban tud
beszámolni a tevékenységéről.
Úgy gondolja, célszerű lenne a feladatnak a szervezet struktúráját, létszámát az
aktuális feladatokhoz, változásokhoz igazítani. Bízik benne, hogy ezt jegyző úr meg
is fogja tenni. A beszámolót jónak tartja és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
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 az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló
az
Edelényi
Közös
Önkormányzati
Hivatal
2014.
évi
tevékenységéről

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az
alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete
megtárgyalta
az
Edelényi
Közös
szóló
Önkormányzati
Hivatal
tevékenységéről
beszámolót és azt a határozat mellékleteként
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Értesül: osztályok
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Melléklet a 16/2015.(II.12.) határozathoz

BESZÁMOLÓ

AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2015. február 6.
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I. BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI KABINET MUNKÁJÁRÓL
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A Hivatal szervezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 81.§ (3) bekezdés f) pontja és Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 2015. évi Munkatervében
foglaltak szerint került sor az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
szóló beszámoló összeállítására és Képviselő-testület elé terjesztésére.
Az előterjesztésben a 2014-es év munkájáról adok számot, melynek során az adatok
összehasonlíthatósága érdekében több esetben évekre visszamenőleg kerültek
feltüntetésre az adatok.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1)
bekezdése szerint az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a
jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös
önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás
közötti,
valamint
az
állami
szervekkel
történő
együttműködésének
összehangolásában.
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: KÖH) működésének
alapdokumentuma a Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz),
mely tartalmazza az irányítási, vezetési struktúrára vonatkozó fontos tudnivalókat, a
Hivatal belső szervezeti tagozódását és a belső szervezeti egységek részletes
feladatkörét. Az SzMSz egységes szerkezetben tartalmazza a hivatal szervezeti
tagozódását,
működési
rendjét,
és
ügyrendjét.
A
http://www.edeleny.hu/varoshaza.php oldalon elérhetőek a Hivatal működésére
vonatkozó legfontosabb dokumentumok: SZMSZ, Alapító Okirat, Etikai Kódex stb.).
A KÖH 2012. december és 2013. március hónapok közötti időszakban rendkívül
változó időszakot élt meg. A Hivatal elnevezése az alábbiak szerint változott:
1. 2012. december –
Hivatala,
2. 2013. január – február –
3. 2013. március 1-jétől –

Edelény

Város

Önkormányzat

Polgármesteri

Edelényi Polgármesteri Hivatal,
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal.

Mint ahogyan az a Képviselő-testület által is ismert, Edelény Város Önkormányzata
hosszas egyeztetést követően 2013. március 1-jével Abod Község
Önkormányzatával létrehozta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt.
A két településhez 2013. április 1-jével – kormánymegbízotti döntés alapján kijelölésre került Szakácsi település is. A kijelölésről szóló döntéssel szemben az
Önkormányzat jogszabálysértésre hivatkozással keresetlevelet terjesztett elő a
Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A közigazgatási perben a döntés
felülvizsgálata során a Bíróság a keresetet elutasította, jogszabálysértést nem
állapított meg, így Szakácsi település jelenleg is a Közös Hivatalhoz tartozik.
A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően
60 nap ált az Önkormányzatok rendelkezésére, hogy a közös hivatalokról szóló
megállapodásokat felülvizsgálják, és 2015. január 1-jével módosítsák. A Képviselőtestület minden döntését időben meghozta, mely feltétele volt Szakácsi Község
Önkormányzatának a társulásból való kiválásához.
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Demeter Ervin Kormánymegbízott Úr 2014. december 31. napján hozott
határozatával Szakácsi települést ismételten az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz tartozó településként jelölte ki, és döntésével megállapította a
megállapodás tartalmát is. A Kormánymegbízotti döntés a KÖH létszámát 50 főben
állapította meg.
A közös önkormányzati hivatal fenntartásáról szóló megállapodás felülvizsgálatára
legközelebb 2019. október-december közötti időszakban lesz lehetőség, a jelenleg
hatályos jogszabályok alapján.
A Hivatalt a képviselő-testület döntései szerint és saját jogkörében a polgármester
irányítja és a jegyző vezeti. A Hivatal munkájának értékelése az osztályok munkáján
keresztül lehetséges. A beszámoló kiterjed a szervezeti egységek minden
jelentősebb munkafolyamataira.
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) rendkívül komplex,
szerteágazó munkát végez. Önkormányzati és államigazgatási (ezen belül a
körzetközponti jegyzői, egyes gyámügyi, építéshatósági, szociális és kistérség
székhelye szerinti települési jegyzői egyes kereskedelmi és ipari igazgatási) ügyeket
készít elő döntésre, közreműködik azok végrehajtásában. Ezen túl a feladatok
ellátása érdekében szervező, koordinációs tevékenységet fejt ki a városi, kistérségi,
nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, civil
szervezetek, egyéb önszerveződő közösségek irányába.
Az előterjesztés az érvényben lévő SzMSz-hez igazodóan tartalmazza az egyes
belső szervezeti egységek tevékenységéről szóló beszámolókat.
A KÖH belső szervezeti egységei az alábbiak:
a)Polgármesteri Kabinet
b) Jegyzői Titkárság
c) Igazgatási és Szociális Osztály
d) Pénzügyi Osztály
e) Kistérségi Osztály
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A Hivatal tevékenységének részletes ismertetése előtt szükséges az ügyiratforgalmi
és hatósági statisztika legjellemzőbb adatainak bemutatása, mely kétséget kizáróan
alátámasztja azon tényt, hogy a Hivatal által ellátott ügyek száma évről-évre
emelkedik. A Hivatalban az iktatott ügyiratok száma 1990 óta a tízszeresére
emelkedett, míg az a 2000-es évhez viszonyítva megduplázódott. Az ügyiratok
számának emelkedésével egyenes arányosságban nőtt az ügyintézők leterheltsége
is. Az alábbi táblázat, valamint diagram tartalmazza 1990-2014. év közötti
időszakban az ügyiratok számának alakulást főszám/alszám bontásban. A 2013.
évben bekövetkezett változás oka az okmányiroda, gyámhivatal és néhány további
hatáskör Járási Hivatalhoz történő áttelepítése a személyi állomány átvételével
egyidejűleg.
AZ ÜGYIRATFORGALOM ALAKULÁSA
Időszak
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Főszám
4231
4607
8144
7237
6830
6670
7013
9731
10511
10480
12453
15145
18487
20639
21930
24428
21557
22349
25421
24518
25860
26635
26521
11885
11665

Alszám
4231
6502
6181
6456
7932
8115
9223
8957
8999
9317
10353
12807
15880
20830
21937
22428
18900
25824
36236
45501
53811
59376
57491
32464
31205
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Gyűjtő
2
0
1
973
407
707
590
2630
2650
2238
721
5547
4924
7667
9262
8585
12483
8197
7175
0
0
0
0
0
0

Összesen
8464
11109
14326
14666
15169
15492
16826
21318
22160
22035
23527
33499
39291
49136
53129
55441
52940
56370
68832
70019
79671
86011
84012
44349
42870
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Iktatott ügyiratok száma

Év
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Sorszámra
(db)
24516
25860
26635
26519
12389
11665

Alszámra
(db)
45772
53815
53815
58164
32674
31205

Államigazgatási
Önkormányzati hatósági
hatósági ügyekben
ügyekben hozott
hozott döntések száma
döntések száma (db)
(db)
4884
9310
5160
15815
5178
16475
3959
18189
3890
9711
3259
10144

Az ügyforgalom alakulásához kapcsolódóan mindenképpen érdemes szólni az
önkormányzati és államigazgatási hatósági döntések ellen előterjesztett
jogorvoslatokról is.
Az önkormányzati hatósági döntések esetében a jogorvoslatok a táblázatban
foglaltak szerint alakultak. 2009-2014. között Edelény Város Önkormányzatának
szervei (polgármester, bizottságok) által hozott érdemi döntések száma 21.660 db,
melyből összesen 5 db érdemi határozatot támadtak kérelem alapján induló
jogorvoslattal. Az 5 db fellebbezéssel támadott érdemi döntésből – melyet átruházott
hatáskörben bizottság hozott - 2009. évben 3 db határozatot a döntéshozó
visszavonta, míg 2011. évben 2 db határozatot – melyet átruházott hatáskörben
bizottság hozott – a képviselő testület helyben hagyott, és az ügyfél további
jogorvoslati kérelmet nem terjesztett elő. 2014. évben 1 esetben indult jogorvoslati
eljárás kérelem alapján.
Így megállapítható, hogy az önkormányzati hatósági döntésekkel szemben
előterjesztett jogorvoslati kérelmek száma a vizsgált öt év átlagában mindösszesen
0,023 %. A jogorvoslatok eredményességét tekintve 60 % -ban az ügyfél számára
kedvező, míg 40 %-ban negatív eredményt hozott.
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Önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntésekkel szembeni
jogorvoslatok számának alakulása
Év/döntés
típusok

Önkormányzati
hatósági
ügyekben hozott
döntések száma
(db)

2010
Érdemi döntés:
Végzés:
2011
Érdemi döntés:
Végzés:
2012
Érdemi döntés:
Végzés:
2013
Érdemi döntés:
Végzés:
2014
Érdemi döntés:
Végzés:

5160
4932
228
5178
4930
248
3959
3804
155
3890
3153
737
3259
2912
347

Jogorvoslati
Hivatalból lefolytatható
eljárások
döntés-felülvizsgálatok
kérelem
száma (db)
alapján (db)

0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Az önkormányzati hatósági ügyek mellett a Hivatal döntéseinek döntő része
államigazgatási hatósági jogkörben születik. 5 év átlagát vizsgálva az
államigazgatási hatósági döntések ellen előterjesztett jogorvoslatok száma az
alábbiak szerint alakult.
Az önkormányzati hatósági döntésektől lényegesen eltérőbb képet mutatnak az
államigazgatási hatósági határozatokkal szemben igénybevett jogorvoslatok. Az
ügyiratok számát, az érdemi döntések mennyiségét, és a végzések számának
alakulását tekintve egyértelműen kijelenthető, hogy a Járási Hivatalok felállításáig a
Hivatal ügyiratforgalmának nagyobb részét az államigazgatási hatósági ügyek tették
ki. Bár még jelenleg is az önkormányzati hatósági ügyek aránya „csak” 40 %-a az
államigazgatási ügyekének.
Az államigazgatási ügyek számához igazítottan a jogorvoslatok száma is magasabb.
Ezen ügytípusoknál már a jogorvoslatok több formában is megjelennek a Hivatal
életében, de egyértelműen elmondható, hogy ezen jogorvoslatok döntő többsége a
másodfokon megáll. A Hivatal döntéseinek másodfokon elbírált esetei közül az 56
jogorvoslati kérelemből 39 esetben az első fokú döntést helyben hagyta a másodfok.
Ez 70 %-os arány, így az esetek 30 %-ában volt eredményes az ügyfelek jogorvoslat
iránti kérelme. 56 esetből csak 5 esetben irányult a jogorvoslat végzés ellen, ez 8,93
%. Tehát megállapítható, hogy az ügyfelek döntő többségében az érdemi
határozattal elbírált kérelmeiket támadták. Az 56 esetből 6 esetben a másodfok
megváltoztatta, 3 esetben megsemmisítette és 3 esetben megsemmisítette és új
eljárásra utasította a jegyzőt.
A vizsgált öt évben olyan év nem volt, amikor jogorvoslati kérelmet ne terjesztettek
volna elő.
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Államigazgatási hatósági ügyekben hozott döntésekkel szembeni jogorvoslatok számának alakulása

Év/dönté s
típusok

Államigazgatási
hatósági
ügye kben hozott
döntése k száma
(db)

2010
Érdemi döntés:
Végzés:
2011
Érdemi döntés:
Végzés:
2012
Érdemi döntés:
Végzés:
2013
Érdemi döntés:
Végzés:
2014
Érdemi döntés:
Végzés:

15815
11012
4803
16475
10438
6037
18189
10209
7980
9711
5234
4477
10144
5746
4398

Jogorvoslati
eljárások
kérelem
alapján (db)

10
7
3
9
9
0

18
17
1
8
7
1
2
2
0

Felle bbe zé s
alapján
módosított vagy
visszavont
dönté sek száma
(db)

0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0

Másodfok
helybe n
hagyta (db)

9
7
2
5
5
0

12
11
1
5
5
0

2
2
0

Másodfok
Jogorvoslattal
Másodfok
Másodfok
megsemmisítette
érintett
me gváltoztatta me gse mmisíte tte
és új eljárásra
döntése k
(db)
(db)
utasította (db)
aránya (%)

0
0
0
0
0
0
3

3
0

3
2
1
0
0
0

1
0

0
0
0

1
2
2

2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,063%
0,064%
0,062%
0,055%
0,086%
0,000%
0,099%
0,167%
0,013%
0,082%
0,134%
0,022%
0,020%
0,035%
0,000%

Külön értékelést, és figyelmet érdemel a jogorvoslatok egyes ágazatok szerinti
megoszlása. A jegyzői feladatok ezerfélesége ellenére jól behatárolható az a terület,
ahová a jogorvoslati kérelmek több mint 80 %-a beérkezik.
Annak ellenére, hogy például az adóigazgatás területe több ezer ügyfelet érint
(gépjárműadó, iparűzési adó, talajterhelési díj) a városban, nem jellemző a
jogorvoslat ezen a területen. Az ágazati megoszlásról szóló ábra egyértelműen jelzi,
hogy két nagy területre összpontosul a jogorvoslat iránti kérelmek 84 %-a. Ezen két
terület a szociális igazgatás területe, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
igazgatás területe. A Gyámhivatal 2013. január 1-jével kikerült a Hivatal
szervezetrendszeréből és a Járási Hivatalon belül működik tovább. Ezen feladatkör
átcsoportosítással a jövőben tovább csökkenhet a gyermekvédelmi és gyámügyi
tárgyban hozott döntések elleni jogorvoslatok száma.
A szociális igazgatás ügykörben hozott döntések ellen érkezett be a jogorvoslatok 68
%-a. A szociális igazgatás területén belül a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott aktív korúak ellátása vezeti
a listát a jogorvoslattal támadott ügykörök tekintetében.
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Ágazat

Jogorvoslatok száma
(db) 2010-2014.

Adóigazgatási
Egyéb pénzügy
Egészségügyi igazgatás
Szociális igazgatás
Környezet és természetvédelem
Építésügyek
Egyéb igazgatási
Okámyirodai feladatkörbe utal ügyek
Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási
Összesen:

1
1
0
32
0
0
2
1
8
45

A 10197 fő lakosságszámú1 Edelény városában működő Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal ügyiratforgalma és a döntések ellen benyújtott kérelmek
számadatainak részletes elemzése alapján elmondható, hogy az ügyfelek nem élnek
a jogorvoslat lehetőségével kérelmeik negatív elbírálása esetén.
A jogorvoslati kérelmek száma rendkívül alacsony, a vizsgált öt év átlagában a
döntések mintegy 0,083 %-át támadták meg az ügyfelek, számszerűen 45 esetben.
A jogorvoslati eljárások minden esetben kérelem alapján indultak, hivatalbóli döntésfelülvizsgálatra nem került sor, mely rendkívül meglepő eredmény.
I. Beszámoló a Polgármesteri Kabinet munkájáról
A polgármesteri kabinet az elmúlt időszakban is a polgármester közvetlen irányítása
alatt, meghatározott feladatköre szerint végezte munkáját. A rábízott feladatokat
maradéktalanul ellátta, tevékenységével hasznosan segítette a városvezetést, s
szolgálta az önkormányzat érdekeit.
Kommunikáció
A polgármesteri kabinet folyamatosan biztosította a közérdekű és a város életével
kapcsolatos információk áramoltatását egyrészt honlapunk (www.edeleny.hu),
másrészt a különböző sajtótermékeknek eljuttatott híranyagok révén. Az utóbbiak
részéről jelentkezett igények szerint információhátteret nyújtott, vagy a sajtóanyagot
összeállította.
Gondoskodott arról, hogy a közszolgáltatók és egyéb szervezetek felhívásai,
tájékoztatói különböző csatornákon keresztül eljussanak a lakossághoz.
A honlapon működő panaszládán keresztül, illetve más formában érkezett
megkeresésekre megadta a szükséges felvilágosítást, illetve gondoskodott arról,
hogy a kérés megválaszolás vagy elintézés végett az illetékeshez kerüljön.
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2014. január 1-jei adat
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A lakossági észrevételeket közvetítette a polgármester részére, és elősegítette a
személyes találkozások, megbeszélések létrejöttét.
Városmarketing
A polgármesteri kabinet a sajtónyilvánosság számára biztosított híranyagokkal arra
törekedett, hogy pozitív megítélés alakuljon ki városunkról, illetve adott esetekben
tényszerű információk segítsék a tiszta kép kialakítását.
Tevékenyen vett részt a városban megvalósult projektekről, beruházásokról, illetve
az itt tartott rendezvényekről szóló tájékoztatások összeállításában, elkészítésében,
a nyilvánossághoz történő eljuttatásukban.
Tanácsadás
A polgármesteri kabinet háttér-információkkal, konkrét javaslatokkal hatékonyan
segítette a polgármester munkáját, illetve az arra igényt tartó képviselőket.
Nemzetközi kapcsolatok
A polgármesteri kabinet sikerrel koordinálta a kapcsolatokat a partnertelepülésekkel.
A találkozások a felek kölcsönös megelégedésére zajlottak le, számos új területre
tudtuk együttműködésünket kiterjeszteni.
Eredményesen menedzselte a lengyelországi Siewierz-zsel több éve folytatott
Comenius Régió Együttműködések programot, amelynek révén uniós forrásból
tudtuk finanszírozni a kapcsolattartást, s ami jelentős segítséget nyújtott a tanulói
csereprogram folytatásához is, amelynek tekintetében természetesen nem szabad
megfeledkezni a lengyel gyermekek fogadását és vendéglátását vállaló edelényi
szülők áldozatvállalásáról sem.
A jövőre nézve problémaként jelentkezik ugyanakkor, hogy a Comenius program
megszűnt. Az Európai Bizottság által az annak helyére állított Erasmus program
újfajta pályázási rendszerében lengyel testvérvárosunk nyújtotta be a pályázatot,
amely sajnos nem nyert. Természetesen a továbbiakban is keressük a külső források
bevonásának a lehetőségét a partneri együttműködés korábbi volumenének a
fenntartása érdekében.
II. Beszámoló a Jegyzői Titkárság munkájáról
A Jegyzői Titkárság SzMSz szerint engedélyezett létszáma 18 fő. Az Titkárságon
végzett munka a legjelentősebb feladatokat kiemelve az alábbiak szerint alakult:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

testületek és bizottságok működése,
tisztségviselők munkáját segítő feladatok,
személyzeti és munkaügyi feladatok,
köznevelési intézményekkel (óvodai nevelést ellátó köznevelési intézmények)
kapcsolatos fenntartói és jegyzői feladatok ellátása,
a közművelődéssel kapcsolatban ellátandó feladatok,
szociális és egészségügyi ágazattal kapcsolatos feladatok,
városfejlesztési és városüzemeltetési feladatok,
pályázatírói és közbeszerzési feladatok,
környezetvédelmi, természetvédelmi és kommunális igazgatás feladatok,
vízügyi igazgatás feladatok,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

közlekedés és hírközlési igazgatás feladatok,
ifjúsággal kapcsolatos feladatok,
sporttal kapcsolatos feladatok,
informatikai feladatok,
gondnoksági feladatok,
abodi kirendeltség feladatai,
iktatási feladatok,
polgárvédelmi feladatok,
kézbesítés, takarítási feladatok
egyéb feladatok.

A Jegyzői Titkárság koordinálja a testületi és bizottsági ülésekkel kapcsolatos
feladatokat. Megszervezi az üléseket (egyeztetés az elnökökkel, szükség szerint
bizottsági tagokkal), előkészíti a napirendi pontokat (meghívók elkészítése,
továbbítása, meghívottak felkeresése, értesítése), feladati közé tartozik az
előterjesztések sokszorosítása; képviselők, osztályvezetők, meghívottak felé történő
továbbítása; előterjesztések, beszámolók készítése; előterjesztések lefűzése;
tárolása. Az üléseket követően a Titkárságon történik a jegyzőkönyvek készítése,
továbbítása a Kormányhivatal felé. Továbbá az NJT rendszerre történő
adatszolgáltatást is ezen szervezeti egység végzi.
A Titkárság gondoskodik a közérdekű adatok megjelentetéséről, a feladatkörét
érintően elkészíti és aktualizálja a Hivatal belső szabályzatait, utasításokat,
gondoskodik az abban foglaltak betartásáról, illetve betartatásáról, a kitüntetések
szükség szerinti odaítélésének előkészítéséről, lebonyolításáról.
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA
MUNKA

A Hivatali apparátus végzi a Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítését, a
napirendekhez tartozó írásos anyagok elkészítését, és a hozott döntések
(határozatok, rendeletek) végrehajtását. Az alábbi táblázat összehasonlító adatokat
tartalmaz a 2000-2014. időszakra a testületi ülésekre vonatkozóan.
A táblázatban szereplő adatok alapján megállapítható, hogy az ügyiratforgalom
számának emelkedésével ellentétben a testületi ülések, és a hozott döntések számát
tekintve nem érvényesül a növekedési tendencia.
A 2010-2011-es évek esetében elmondható, hogy a Képviselő-testületre is a
szokásosnál nagyobb teher hárult, és gyakoribb ülésezés vált szükségessé. Ezen két
évben egyaránt 28-28 ülés tartott a Képviselő-testület, volt olyan nap, amikor két
rendkívüli ülés összehívására is sor került.
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRE VONATKOZÓ ADATOK
Testületi
előterjesztések
ülések száma
száma
2000
18
265
2001
19
299
2002
24
380
2003
18
333
2004
21
321
2005
22
317
2006
15
242
2007
16
253
2008
24
281
2009
21
249
2010
28
225
2011
28
294
2012
32
311
2013
29
252
2014
19
177
Összesen:
334
4199

határozatok
száma
328
366
336
350
331
313
239
257
325
266
248
289
296
240
168
4352

rendeletek
száma
47
39
36
45
58
56
39
44
43
23
38
36
37
25
19
585

A Humánpolitikai Bizottság 2010. évben 33 alkalommal ülésezett és 100 határozatot
hozott, míg 2011. évben 33 alkalommal ülésezett és 495 határozat meghozatalára
került sor. 2012. évben 24 alkalommal ülésezett a Bizottság és a Képviselő-testület
által a Bizottsághoz telepített hatáskörök gyakorlása során 334 határozatot hozott.
2013. évben 22 alkalommal ülésezett és 179 határozatot hozott, míg 2014. évben 26
alkalommal ülésezett és 202 határozatot hozott.
A Városfejlesztési-, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 2010. évben 21
alkalommal ülésezett és 23 határozatot hozott, míg 2011. évben 51 alkalommal
ülésezett és 75 határozatot hozott. 2012. évben 14 bizottsági ülésmegtartására került
sor, és 47 határozat meghozatalára. 2013. évben 6 alkalommal ülésezett és 4
határozatot hozott, míg 2014. évben 4 alkalommal ülésezett és 6 határozatot
hozott. A Bizottság munkájának jelentős részét a közbeszerzési eljárások
lefolytatásához kapcsolódó döntések meghozatala teszi ki.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésének összehívására 2010. évben 21
alkalommal került sor, melynek során 10 határozatot hozott. 2011. évben 8
alkalommal ülésezett a bizottság és 1 határozatot hozott, munkáját döntő
többségében a testületi ülések véleményezése töltötte ki. A Bizottság 2012. évben 3
alkalommal ülésezett és 1 határozatot hozott. 2013. évben 6 alkalommal ülésezett és
1 határozatot hozott, míg 2014. évben 3 alkalommal ülésezett és 1 határozatot
hozott.
A három bizottság 2011. évben 22 alkalommal, a 2012. évben 21 alkalommal, a
2013. évben 24 alkalommal és a 2014. évben 16 alkalommal tartott együttes ülést.
A korábban feltüntetett Bizottsági ülések száma az együttes ülések számát nem
tartalmazta.
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NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA
A városban működő Nemzetiségi Önkormányzatok működéséhez kapcsolódó
feladatokat a Hivatal az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok között
létrejött megállapodás alapján látja el. Ugyanakkor a nemzetiségek jogairól szóló
törvény alapján a Hivatal köteles a törvényben rögzített – a nemzetiségi
önkormányzatok működéséhez kapcsolódó - feladatokat ellátni.
Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
október 27-én tartotta alakuló ülését. Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete az alakuló ülésen túl a 2014. évben 4 rendes, 2
rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen összesen 33 db határozatot
hozott.
Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete szintén 2014.
október 27-én tartotta alakuló ülését. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete az alakuló ülésen túl a 2014. évben 4 rendes, 3 rendkívüli ülést
és 1 közmeghallgatást tartott, melyen összesen 38 db határozatot hozott.
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október
27-én tartotta alakuló ülését. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
képviselő-testülete az alakuló ülésen túl a 2014. évben 4 rendes, 2 rendkívüli ülést
és 1 közmeghallgatást tartott, melyen összesen 22db határozatot hozott.
A Hivatal folyamatosan ellátja a nemzetiségi önkormányzatok működéséhez
kapcsolódó feladatokat, melynek során a nemzetiségi önkormányzatok működése
tárgyban nem kaptak törvényességi jelzést az önkormányzatok, és minden évben
sikeresen pályáztak a feladat alapú támogatások elnyerésére.
A 2014. október 12-én megtartott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők
választását követően immár 6 helyi nemzetiségi önkormányzat ügyviteli feladatai
látja el a KÖH:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat,
Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat,
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat,
Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat,
Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

HUMÁNPOLITIKA
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati
jogviszonyával, a fizikai alkalmazottak munkaviszonyával, valamint az
intézményvezető közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos humánpolitikai és
egyéb feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek tartoznak a feladatkörbe.
2014. évben egy alkalommal, a Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy
Árpád Múzeum intézményvezetői munkakör betöltésére került sor pályázati eljárás
lefolytatásra. Ezen feladatkör keretében a Titkárság ellátja az önkormányzati
képviselők, az intézményvezetők, valamint a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett
köztisztviselők
vagyonnyilatkozat
tételével
kapcsolatos
feladatokat.
Vagyonnyilatkozat tételére Edelény, Abod és Szakácsi települések vonatkozásában
22 fő önkormányzati képviselő, 3 fő nem képviselő bizottsági tag, 19 fő nemzetiségi
önkormányzati képviselő, valamint 4 fő intézményvezető, valamint 12 köztisztviselő
kötelezett.
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Jegyzői Titkárság létszáma: 17 fő + 1 fő abodi kirendeltség (jelenleg a Pénzügyi
Osztály egy fő köztisztviselője).
Köztisztviselők létszáma 2014. december 31-én:
megnevezés
jegyző
aljegyző
osztályvezető
I. besorolási osztály ügyintéző
II. besorolási osztály ügyintéző
ügykezelő
fizikai alkalmazott
tartósan távollévő
összesen:

fő
1
1
1
15
14
4
3
3
42

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban 2014. évben 4 fővel került sor
közszolgálati jogviszony/munkaviszony létesítésére.
Megszűnt jogviszonyok száma 2014. évben 5 fő, ebből
- közös megegyezéssel
3 fő,
- áthelyezéssel
2 fő jogviszonya szűnt meg.
A Hivatali létszámmal való jó gazdálkodást támasztja alá, hogy Demeter Ervin
Kormánymegbízott Úr 2014. december 31. napján hozott kijelölő döntése a KÖH
létszámát 50 főben állapította meg.
Képzések:
A képzések többsége kötelező jellegű.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény az adminisztratív munkakörben dolgozók
részére előírja az ügykezelő alapvizsga letételét. Ugyanilyen jellegű a közigazgatási
alapvizsga, melyet a közszolgálati jogviszonyba lépő köztisztviselő felsőfokú
végzettség esetén 1, középfokú végzettség esetén 2 éven belül köteles letenni,
határidő elmulasztása esetén a köztisztviselő elveszíti állását. A közigazgatási
szakvizsgát, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőnek kell letennie. Ennek
elmulasztása esetén a köztisztviselő nem halad tovább az előmenetelben.
2014. évben ügykezelői alapvizsgán 1 fő vett részt.
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm.rendelet
a közszolgálati jogviszonyban állók részére további kötelező továbbképzéseket ír elő.
A felsőfokú végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek a
továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot, a középfokú
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőnek, köztisztviselőnek legalább 64
pontot kell teljesíteni. A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési
kötelezettsége a közigazgatási alapvizsga letételének napjával kezdődik.
Amennyiben a kormánytisztviselő, köztisztviselő közigazgatási alapvizsga letétele
alól mentesül, akkor a továbbképzési kötelezettség a próbaidő leteltét követő napon
kezdődik. A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzése továbbképzési
időszakokban történik. A továbbképzési időszak időtartama négy év. Az időszak
2014. január 1. napján kezdődött és 2017. december 31. napjáig tart.
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Fentieken túl kötelező a továbbképzés a könyvviteli szolgáltatást végzők éves
képzése, amelyen a pénzügyi szakképesítéssel pénzügyi, revizori feladatokat ellátó
köztisztviselők vesznek részt.
MŰVELŐDÉS
A művelődési intézmény fenntartói irányításából adódó feladatok (létesítés,
átszervezés, működés ellenőrzése, intézményvezetők megbízásával kapcsolatos
eljárások lebonyolítása) ellátása szintén a Titkárság feladata, az önkormányzat
közművelődéssel kapcsolatos feladatai mellett. Továbbá közreműködik a
városmarketinggel, turisztikával és idegenforgalommal kapcsolatos feladatok
ellátásában.
OKTATÁS
Titkárság oktatási feladata az önkormányzat köznevelési intézményeinek fenntartói
irányítása, ellenőrzése. Előkészíti az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi
döntéseket. Közreműködik az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények
intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázati eljárások lebonyolításában.
Együttműködik a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó szervezettel, a köznevelési
intézmények számára nyújtott szakmai szolgáltatást figyelemi kíséri a szolgáltatások
szervezése érdekében. Részt vesz az önkormányzat által fenntartott és működtetett
köznevelési intézmények gazdálkodásával kapcsolatos döntések előkészítésében. A
köznevelési tevékenységgel összefüggően koordinálja, irányítja, ellenőrzi az
önkormányzati fenntartású intézmények szakmai feladatellátását. Figyelemmel kíséri
az önkormányzat által meghatározott oktatáspolitikai, művelődési ifjúsági és
sportpolitikai célkitűzések érvényesülését. Feladatellátása során folyamatosan
figyelemmel kíséri és alkalmazza a hatályos jogszabályokat, minőségbiztosítási
eljárásokat, betartja az adatvédelmi és titoktartási szabályokat, egyéb utasításokat,
rendelkezéseket.
IFJÚSÁGI, SPORT ÉS TÁRSADALMI FELADATOK
Ezen feladatok körében kapcsolatot tart a szervezeti egység az önkormányzati és
nem önkormányzati fenntartású ifjúsági és sport szervezetekkel. Közreműködik a
város nevelési-, oktatási intézményeinek testneveléssel, sporttal kapcsolatos
fenntartói irányításában, ellenőrzésében, előkészíti az ezzel összefüggő
önkormányzati döntéseket. Előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati
döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában. Kapcsolatot tart a civil és
társadalmi szervezetekkel.
Esélyegyenlőségi terv
A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha
rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. A helyi esélyegyenlőségi
programot csak olyan személy készítheti el, aki a központilag szervezett a képzésen
részt vett. A Jegyzői Titkárságon dolgozó 1 fő köztisztviselő vett részt a
térítésmentes képzésen. 2013. év során Edelény, Abod és Szakácsi települések
helyi esélyegyenlőségi programja elkészült, felülvizsgálatuk 2015. évben esedékes.
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KÖZFOGLALKOZTATÁS
A közfoglalkoztatás korábbi rendszerét 2011. január 1-jétől a Nemzeti
Közfoglalkoztatás Programja váltotta fel ennek kapcsán az ügyfeleket érintő
jogszabályi változások történtek. A Jegyzői Titkárság szervezi, koordinálja, valamint
ellenőrzi a rövid-, illetve hosszú idejű közfoglalkoztatást, valamint a 2014. évben a
BM által indított kistérségi startmunka program közül a mezőgazdasági
növénytermesztés programot. A program ráépülő programelemként a 2013 évben
indított mezőgazdasági program folytatásaként került megszervezésre. Ezen
túlmenően a jegyzői titkárság szervezi a közfoglalkoztatásban alkalmazásra kerülő
munkavállalók toborzását, kiválasztását.
A közfoglalkoztatásra kerülő munkavállalók alkalmazásához szükséges adatok,
iratok összegyűjtése, ellenőrzése, közvetítésük lebonyolítása a Járási Munkaügyi
Központtal együttműködve. Az alkalmazáshoz szükséges munkaszerződés
előkészítése, elkészítése, aláíratása, a Magyar Államkincstárba való továbbításuk. A
munkavállalók részére történő átadás megszervezése.
Az alkalmazás során és a jogviszony megszűnését követően jelentkező munkaügyi
feladatok elvégzése: munkaviszony módosítás, munkaviszony megszüntetés,
számfejtő helyre történő elküldésük, majd az alkalmazás lejárta után a
munkaviszonyhoz szükséges iratok elküldése a munkavállalókhoz. Az alkalmazásuk
során felmerülő munkabértartozásokról határozatok készítése, aláíratása,
munkavállalók részére történő postázásuk. A munkavégzéshez szükséges orvosi
alkalmassági vizsgálat előkészítése, megszervezése és az üzemorvossal szükség
szerinti kapcsolattartás. A munka, tűz és balesetvédelmi oktatás előkészítése,
megszervezése.
Annak érdekében, hogy önkormányzatunk a megújuló támogatási formákról,
valamint a közfoglalkoztatási programok támogatásáról naprakész információval
rendelkezzen, folyamatos szakmai egyeztetés folyik a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Munkaügyi Központ Edelényi Járási Munkaügyi Kirendeltségével. Továbbá
kapcsolatot tartunk a közfoglalkoztatás keretében a munkavállalókat alkalmazó
intézményekkel.
2014. évi közfoglalkoztatás
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2013- 2014 évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatás keretében 2013 október 26.-án benyújtott kérelem alapján 95 fő
regisztrált álláskereső, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult illetve
rehabilitációs ellátásban részesülő személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében
történő foglalkoztatására kerül sor. A program megvalósításához 49 207 342 Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült Edelény Város önkormányzata. Az
összköltség megoszlása az alábbiak szerint alakul 48 845 010 Ft bér és azt terhelő
szociális hozzájárulási adó és 362 332 Ft dologi költség. A program megvalósítása
2013 év végén kezdődött és átnyúlik a 2014 évre. A projekt résztvevői a Munkaügyi
Központ Edelényi Kirendeltsége által koordinált képzésekben vettek részt különböző
képzési területeken csoportbontásban. A képzések jellemzően 2013 év
decemberében kezdődtek ezt megelőzően egy hónapig munkavégzési
kötelezettségének tett eleget a bevont álláskereső.
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Sorszám

Munkakör

1
Segédmunkás
.

A
A támogatás
támogatá
alapja
s
(bérköltség,
mértéke
Ft/fő/hó)
(%)

Támogat
ott
létszám
(fő)

75 500

95

100

Mindösszesen:

95

A
A
támogatá
támogatás
s
időtartama
összege
(-tól –ig)
(Ft)
2013.11.01
48 845
010
2014.04.30
48 845
010

Sorszám

A 2014. év április hó 9 napján benyújtott kérelem alapján 11 fő álláskereső
közfoglalkoztatása valósult meg. A támogatás összege a közfoglalkoztatási bér és
azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz 3 297 723 Ft volt. A program keretében
foglalkoztatásra kerülő munkavállalók, Edelény Város Önkormányzatának munkáját
segítették az alábbi feladatkörök szerint:

1.

Munkakör

A
támogatá
s alapja
(bérkölts
ég,
Ft/fő/hó)

A
támogatá
s
mértéke
(%)

Támogat
ott
létszám
(fő)

A
A
támogatá
támogatás
s
időtartama
összege
(-tól –ig)
(Ft)

Segédmunkás

77 300

100

11

2014.04.14
2014.07.25

Mindösszesen:

11

3 297 723
3 297 723

Sorszám

A 2014 évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2014 május 29.-én
benyújtott kérelem alapján a Nemzeti Foglalkoztatási Alap „Közfoglalkoztatás
Kiadásai” előirányzat terhére 40 fő közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő
foglalkoztatására került sor. A program megvalósítására 7 018 880 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült Edelény Város Önkormányzata.

1.

Munkakör

A
támogatá
s alapja
(bérkölts
ég,
Ft/fő/hó)

A
támogatá
s
mértéke
(%)

Támogat
ott
létszám
(fő)

A
A
támogatá
támogatás
s
időtartama
összege
(-tól –ig)
(Ft)

Segédmunkás

77 300

100

40

2014.06.01
2014.07.31

Mindösszesen:

40

7 018 880
7 018 880

A 2014 évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2014 május 23.-án
benyújtott kérelem alapján 40 fő regisztrált álláskereső, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy
közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatására kerül sor. A
program megvalósítására 11 932 160 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült Edelény Város önkormányzata.
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1.

Munkakör

A
támogatá
s alapja
(bérkölts
ég,
Ft/fő/hó)

A
támogatá
s
mértéke
(%)

Támogat
ott
létszám
(fő)

A
A
támogatá
támogatás
s
időtartama
összege
(-tól –ig)
(Ft)

Segédmunkás

77 300

85

40

2014.06.01
2014.09.30

Mindösszesen:

11 932
160
11 932
160

40

Sorszám

A 2014 évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2014 július 10.-én
benyújtott kérelem alapján 45 fő regisztrált álláskereső, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy
közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatására kerül sor. A
program megvalósítására 6 351 300 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült
Edelény Város önkormányzata.

1.

Munkakör

Segédmunkás

A
támogatá
s alapja
(bérkölts
ég,
Ft/fő/hó)
77 300

A
támogatá
s
mértéke
(%)
100

Mindösszesen:

Támogat
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létszám
(fő)

A
A
támogatá
támogatás
s
időtartama
összege
(-tól –ig)
(Ft)

45

2014.07.14
2014.08.31

45

6 351 300
6 351 300

Sorszám

A 2014 évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2014 szeptember 4.-én
benyújtott kérelem alapján 50 fő regisztrált álláskereső, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy
közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatására kerül sor. A
program megvalósítására 12 163 400 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült Edelény Város önkormányzata.

1.

Munkakör

Segédmunkás

A
támogatá
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(bérkölts
ég,
Ft/fő/hó)
77 300

A
támogatá
s
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(%)
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Mindösszesen:

Támogat
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A
A
támogatá
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s
időtartama
összege
(-tól –ig)
(Ft)

50

2014.09.08
2014.11.30

50
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12 163
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12 163
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A 2014 évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 2014 szeptember 30.án benyújtott kérelem alapján 19 fő regisztrált álláskereső, foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személy
közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatására kerül sor. A
program megvalósítására 3 333 968 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült
Edelény Város önkormányzata.

1.

Munkakör

Segédmunkás

A
támogatá
s alapja
(bérkölts
ég,
Ft/fő/hó)
77 300

A
támogatá
s
mértéke
(%)
100

Mindösszesen:

Támogat
ott
létszám
(fő)

A
A
támogatá
támogatás
s
időtartama
összege
(-tól –ig)
(Ft)

19

2014.10.01
2014.11.30

19

3 333 968
3 333 968

Diák munka

Sorszám

Az előző évekhez hasonlóan 2014 évben is sor került a nyári diákmunka program
megvalósítására. A program során 16 évet betöltött nappali tagozatos diákok
foglalkoztatására került sor. A diákok az Önkormányzat illetve intézményeiben
dolgoztak egy hónap időtartamban a nyári szünet alatt. A diák munka program
megvalósítására két ütemben került sor.

1.

Munkakör

Segédmunkás

A
támogatá
s alapja
(bérkölts
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Ft/fő/hó)
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A
támogatá
s
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100
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Minösszesen:

1.

Támogat
ott
létszám
(fő)

A
A
támogatá
támogatás
s
időtartama
összege
(-tól –ig)
(Ft)

51

2014.07.16
2014.08.14

51

3 874 317
3 874 317

Munkakör

A
támogatá
s alapja
(bérkölts
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Ft/fő/hó)

A
támogatá
s
mértéke
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Támogat
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létszám
(fő)

A
A
támogatá
támogatás
s
időtartama
összege
(-tól –ig)
(Ft)

Segédmunkás

76 125

100

6

2014.08.01
2014.08.31

Mindösszesen:

6

100

456 750
456 750

Kistérségi startmunka program
A Belügyminisztérium a kistérségi mintaprogramokra alapozva 2012. évben
valamennyi hátrányos helyzetű kistérségben – köztük az Edelényi kistérségben is –
elindította a Startmunka programot. A program támogatása (bér + járulék + dologi
kiadás) 100%-os.
A program keretében Edelény Város Önkormányzata két projekttípus támogatására
adott be pályázatot a 2014. évi megvalósításban, amely a Mezőgazdasági termelő
program elnevezést viseli, valamint egy úgynevezett mintaprogram került
megvalósításra.
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján Edelény Város Önkormányzata által megvalósítandó kistérségi
startmunka mintaprogram céljából (a BM/3182-2/2014. számú döntésének
megfelelően) 25 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához és a benyújtott projektek megvalósításához 21 506 149 Ft
összegű vissza nem térítendő céltámogatásban részesült.
Ennek az összegnek a megoszlása beruházási és dologi költségre 3 382 565
forintot, míg bérköltségre a Szociális Hozzájárulási Adóval összesen 18 123 584
forint. A program keretében mezőgazdasági termelő tevékenység folyt ennek során
a Edelény Város Önkormányzatának tulajdonában álló 0300/11 hrsz földterületen 5
hektár nagyságú termőföld megművelésével. A program kapcsán burgonya, bab,
kukorica,konyhakerti növények illetve hagyma termesztésére került sor. A program
eredményeként megtermelt termények az önkormányzat tulajdonában álló
iskolakonyha illetve a szociális szolgáltató központ konyhájára került kiszállításra.
A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010 (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján Edelény Város Önkormányzata által megvalósítandó kistérségi
startmunka mintaprogram céljából (a BM/4616-7/2014. számú döntésének
megfelelően) 20 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához és a benyújtott projektek megvalósításához 10 877 962 Ft
összegű vissza nem térítendő céltámogatásban részesült. A beruházási és dologi
költségek tekintetében 1 790 226 Ft, míg a bér és szociális hozzájárulási adó
támogatására 9 097 736 Ft került átutalásra. A mintaprogram megvalósítása során
az Edelény Város területén található buszmegállók jelentős része felújításra került. A
program résztvevői emellett kültéri padok felújítását, virágládák készítését végezték.
A
támogatá
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A
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Munkakör

101

A
A
támogatá
támogatás
s
időtartama
összege
(-tól –ig)
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2014.05.15
2014.10.14
2014.05.15
2014.10.14

616 354

7 865 028

3
Bútorasztalos
.

109 040

100

2014.05.15
2014.10.14

1

Mindösszesen:

25

616 354
9 097 736

Az Önkormányzat mellett a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. is részt vett a
közfoglalkoztatásban. Elsősorban a Startprogram szervezésében vállalt nagy
szerepet, de emellett a hagyományos hosszabbidejű közfoglalkoztatás keretében is
alkalmazott munkavállalókat. A programok kapcsán összesen 142 396 704 Ft bér és
járulék illetve dologi költségre 15 628 869 Ft-ból a belvíz, közút valamint a téli és
egyéb értékteremtő program kiadásait sikerült fedezni.
Startmunka program
Téli és egyéb értékteremtő program
A program költségvetése 25 210 522 Ft ebből bérjellegű kiadás 21 053 892 Ft az
alábbi táblázat szerinti bontásban. A program beruházási és dologi költsége
4 210 522 Ft volt. Önkormányzati épületek bontása területrendezés parkosítás.
1.

Segédmunkás

77 300

100

38

2.

Adminisztrátor

99 100

100

1

3.

Földmunka gép kezelő

99 100

100

2

4.

Egység máshová
sorolható

85 050

100

3

5.

Kőműves

99 100

100

1

6.

Raktári adminisztrátor

99 100

100

1

nem

Mindösszesen:

46

2014.05.12
2014.10.11
2014.05.12
2014.10.11
.
2014.05.12
2014.10.11
2014.05.12
2014.10.11
2014.05.12
2014.10.11
.
2014.05.12
2014.10.11
.

16 768
678

565 729

1 131 458

1 456 569

565 729

565 729
21 053
892

Belvíz vízelvezetés programelem
A program keretében 22 099 327 Ft bér és járulék-támogatás került megállapításra
a beruházási és dologi költség 3 682 849 Ft. Külterületi övárkok, malomárok
rendbetétele.
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1.

Segédmunkás

77 300 100

32

2.

Adminisztrátor

99 100 100

1

3.

Földmunka gép kezelő

99 100 100

2

4.

Egység máshová
sorolható

85 050 100

3

5.

Kőműves

99 100 100

2

nem

Mindösszesen:

2014.08.11
2015.01.10
2014.08.11
2015.01.10
.
2014.08.11
2015.01.10
2014.08.11
2015.01.10
2014.08.11
2015.01.10

14 128
864

566 047

1 132 094

1 457 379

1 132 094
18 416
478

40

Közút programelem
A program keretében 18 982 525 Ft bér és járulék-támogatás került megállapításra
a beruházási és dologi költség 3 679 166 Ft. Belterületi utak kátyúzása.

1.

Segédmunkás

77 300 100

32

2.

Adminisztrátor

99 100 100

1

3.

Földmunka gép kezelő

99 100 100

2

4.

Egység máshová
sorolható

85 050 100

3

5.

Kőműves

99 100 100

3

nem

Mindösszesen:

41

Mezőgazdasági földút
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2014.08.11
2015.01.10
.
2014.08.11
2015.01.10
.
2014.08.11
2015.01.10
.
2014.08.11
2015.01.10
.
2014.08.11
2015.01.10
.

14 128
864

566 047

1 132 094

1 457 379

1 698 141
18 982
525

A program keretében 18 416 478 Ft bér és járulék került támogatásra valamint
3 556 521 Ft dologi támogatást sikerült megkapni. A program keretében a Kiscsászta
területére vezető földutak rendbetételét sikerült megvalósítani.
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Segédmunkás

77 300 100
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2.

Adminisztrátor

99 100 100

1

3.

Földmunka gép kezelő

99 100 100

4

4.

Egység máshová
sorolható

85 050 100

3

nem
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14 128
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1 457 379
18 416
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Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1.

Segédmunkás

77 300 100

Mindösszesen:

1.

Segédmunkás

15

2014.06.01
2014.07.31

15

77 300 100

Mindösszesen:

15

2 632 080
2014.10.06
2014.11.30

15

1

Segédmunkás

77 300 100

8

2

Segédmunkás

77 300 100

11

3

Segédmunkás

77 300 100

31

Mindösszesen:

50

104

2 632 080

2 460 405
2 460 405

2014.11.01
2014.12.31
2014.11.01
2014.11.30
2014.11.01
2015.02.28

1 403 776

965 096
10 879
264
13 248
136

1

Segédmunkás

77
300

100

13

2

Segédmunkás

77
300

100

25

Mindösszesen:

1.

Segédmunkás

2014.11.16
2014.12.31
2014.11.01
2014.02.28

38
77
300

100

Mindösszesen:

1

Segédmunkás

77 300 100

1

2

Segédmunkás

77 300 100

99

Mindösszesen:

7 676 900
9 387 752

2014.12.08
2015.02.28

1

1

1 710 852

244 135
244 135

2014.12.31
2014.12.31
2015.01.01
2015.02.28

179 287
17 371
728
17 551
015

100

Képzés
A képzéses programelemben a bér és járuléktámogatás mellett 499 811 Ft dologi
támogatás került folyósításra.

1.

Segédmunkás

77
300

100

Mindösszesen:

57
1

2014.12.01
2015.03.31

20 003
808
20 003
808

POLGÁRI VÉDELEM
A polgári védelemmel, valamint a honvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
szintén a Jegyző Titkárság feladata. 2012. évtől közbiztonsági referensi feladatokat
ellátó személy került kijelölésre a Hivatal dolgozói közül. A katasztrófavédelem
szervezetrendszerének átalakításával a Helyi Választási Bizottság elnöke az
Edelényi Járási Hivatal vezetője lett. A polgármester katasztrófavédelmi, és polgári
védelmi feladatai megmaradtak. 2014-ben 89 fő került beosztásra polgári védelmi
feladatok ellátására 6 egységben mely egységek feltöltése jelenleg is tart, illetve
folyamatban van településünkön önkéntes mentőszervezet megalakítása a
katasztrófavédelemmel karöltve.
Folyamatos, jó együttműködést sikerült kialakítani a Katasztrófavédelmi
kirendeltséggel ennek köszönhetően több alkalommal is bebizonyosodott akár
gyakorlatok, akár szakmai egyeztetések során, hogy munkánk jól szervezett,
összehangolt és szakszerű.
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Az elmúlt évben megkezdtük a polgári védelmi szolgálatba beosztott személyek
adatainak felülvizsgálatát, adategyeztetését, és 2013. évben új megalakítási terv, és
veszély-elhárítási terv készült Abod, Edelény és Szakácsi településekre is melyek
frissítése, aktualizálása 2014. évben is megtörtént.
INFORMATIKAI FELADATOK
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban a munkavégzés tárgyi feltételei
biztosítottak.
A Hivatal informatikai ellátottsága megfelelő, minden munkatárs rendelkezik a
munkája elvégzéséhez szükséges IT eszközökkel (számítógép, nyomtató,
fénymásoló, irodai- és speciális programok, stb.). Az internet minden ügyintéző
részére elérhető. A Hivatalban a mindennapi munkavégzés az adott területre
kifejlesztett számítógépes programok segítségével történik.
A hardver felől nézve a gépek állapota megfelelő, de az utóbbi időben a felújítás volt
jellemzőbb, ami az elavult vagy meghibásodott alkatrészek cseréjét jelentette. A
szoftver felől nézve a néhány újabb operációs rendszert használó géptől eltekintve,
ami a gépek kb. 10%-a, a Hivatal mára már elavultnak számító, 2002-ben fejlesztett
operációs rendszert és 2003-as irodai csomagot használ jellemzően. A szerverünk
élettartama is a végéhez közeledik, mivel a Windows Server 2003 operációs
rendszer fejlesztője által nyújtott támogatás 2015. júliusában megszűnik. Biztonsági
hibajavítások nélkül pedig igen komoly kockázatnak vannak kitéve a szerveren lévő
adatok.
A Hivatal jelenlegi szoftver és hardver állományát, illetve a pénzügyi lehetőségeket
figyelembe véve az eszközök folyamatos cseréje lenne az indokolt. A speciális
feladatokra használt szoftverek egy része központilag fejlesztett és ingyenes
program, amelyek jellemzően a Hivatal és a közigazgatási szervek közti
adatkapcsolatot valósítanak meg, és üzemeletetése nem a Hivatal feladata. A
szoftverek másik része, melyek az önkormányzati vagy hatósági feladatok
ellátásához nyújtanak támogatást, és a Hivatal üzemelteti azokat.
A Hivatal épületének felújítása során új, egységes CAT6 UTP strukturált kábelezésű
hálózat került kialakításra a telefon, a nagy sávszélességű internet és egyéb
informatikai szolgáltatások jelátvitelének megvalósítására. Lecserélésre kerültek a
belső LAN hálózat aktív elemei is. Vezeték nélküli internet elérést (wifi) biztosító
eszközök lettek a épület több pontján felszerelve.
Kiépítésre került egy belső, 4 kamerás megfigyelő rendszer mozgásérzékeléses
felvétel rögzítővel.
Jelentős többlet munkát jelentet az év során a felújítás miatt a több helyre való
költözés. Ezek a helyek nem rendelkeztek informatikai és telefonhálózattal, ezért
azokat ki kellett építenünk. A szervezeti egységek elszigeteltsége az erőforrások
megosztásánál is nehézséget okozott.
Az állami és önkormányzat szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. törvényből (Ibtv.) fakadóan több feladat is hárult az önkormányzat képviselőtestületének hivatalára. Ezen feladatok közül elvégeztük az információs rendszer
biztonságáért felelős személy bejelentését a NEIH felé, megküldtük a Hatóság
részére a szervezet Informatikai Biztonsági Szabályzatát nyilvántartásba vétel
céljából, a már működő elektronikus információs rendszereket biztonsági osztályba
és a szervezetet biztonsági szintbe soroltuk, valamint elkészítettük a szervezet
106

biztonsági szintjének megfelelő informatikai biztonsági irányítási rendszer
kialakítására a cselekvési tervet. Ezen cselekvési tervben meghatározott
intézkedéseket 2017. június 30-ig kell elvégeznünk.
GONDNOKSÁGI FELADATOK
A Hivatalban a gondnoki feladatokat létszámcsökkentésből kifolyólag 1 fő osztott
munkakörben látja el. Ő gondoskodik a hivatal működtetéséről (fűtés, világítás,
szemétszállítás, takarítás, javítás, karbantartás.) Feladata hivatali dolgozók
eszközzel, bútorral, irodaszerrel való ellátása, a szükséges nyomtatványok
folyóiratok beszerzése. 2014. évben 18 alkalommal részletekben került sor
irodaszerek beszerzésére. A hivatal épületével kapcsolatos tűzvédelmi feladatok
ellátását illetve lift üzemeltetésével kapcsolatos teendők elvégzését külső cégek
közreműködésével látja el. További feladatai közé tartozik még a takarítók
munkájának ellenőrzése, a munkájukhoz szükséges tisztítószer folyamatos ellátása,
a hivatali gépjárművek koordinálása, (menetlevelek- azok őrzése - elszámolások).
Tulajdonvédelemmel kapcsolatos rendelkezés megtartásának ellenőrzése, esetleges
elemi károk vizsgálatának segítése, majd pótlása, javítása. Az önkormányzatnak a
Magyar Telekom Nyrt- ével kötött "Együttműködési megállapodás"-ában felmerülő
problémák, kérések ügyintézése.
EGYÉB FELADATOK
A korábbiakban már leírtak szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal három
településre kiterjedően végzi a hivatali feladatokat: Edelény, Abod és Szakács
települések.
Abod községben a Hivatalnak állandó kirendeltsége működik, amely azt jelenti, hogy
1 fő köztisztviselő 8 órában heti három napn látja el a község feladatait. Szakácsi
településen csak ideiglenes kirendeltség működtetése van tervezve, melynek
infrastrukturális feltételei (pl. megfelelő ingatlan) talán már ebben az évben
megteremtődhet.
Alapvetően a Közös Hivatal felállításával a munka is megsokszorozódott.
A már felsorolt feladatok mellett a Jegyzői Titkárság feladata az intézmények alapító
okiratának jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítása. Végezi az intézményi
dokumentumok (SZMSZ, házirend, pedagógiai programok) előzetes szakmai
véleményezését és előkészítését fenntartói jóváhagyásra, illetve elfogadásra.
A Titkárság dolgozói folyamatosan közreműködnek a polgármesterhez érkező
ügyfelek fogadásában, tájékoztatásában, ügyeik intézésében. Közreműködnek
továbbá a polgármester valamint az alpolgármesterek fogadónapjainak
szervezésében. Részt vesznek a lakossági fórumok, egyeztetések, beszámolók,
megbeszélések szervezésében, koordinálásában.
Közreműködnek az önkormányzat által rendezett tömegsport rendezvények
szervezésében valamint az ifjúsági és sport témájú pályázatok figyelemmel
kísérésében. Intézik a munkavédelemmel és vagyonvédelemmel kapcsolatos
önkormányzati feladatokat. Szervezik továbbá hivatalunkba érkező egyetemi,
főiskolai hallgatók szakmai gyakorlatát.
A Titkársági szervezethez tartozó munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak
látják el a hivatali levelek helyi kézbesítését (1 fő munkaszerződéssel, és 2 fő
közfoglalkoztatott), továbbá a Hivatal takarítási feladatit, és a gépkocsivezetést.
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JEGYZŐ TITKÁRSÁGON BELÜL MŰKÖDŐ VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT MUNKÁJA
Városfejlesztési munkák:
A város további életét nagyban meghatározó időszakon vagyunk túl, az elmúlt évben
korábban nem tapasztalt mennyiségű és értékű beruházás volt folyamatban, amely a
Hivatal munkatársaira is jelentős többletterhet rótt. A 2014-es évben több projekt
megvalósulása is befejeződött, valamint az áthúzódó projektek megvalósítása
jelenleg is zajlik.
Egyértelműen rögzíthető – mint ahogyan az a képviselő-testület előtt is ismert -, hogy
az alaposan előkészített beruházások ellenére rengeteg előre nem látható probléma
merült fel, melyekre sokszor csak jelentős áldozatok árán lehetett megoldást találni.
Amit a város lakossága lát, már csak a végeredménye annak a sok éven át zajló
előkészítés folyamatnak, amelyek nélkül nem valósulhattak volna meg a
beruházások, nem újulhatnának meg a középületek, nem javulna a lakosság
komfortérzete.
LEZÁRT ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ EURÓPAI UNIÓS FORRÁS
FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK
A legfontosabb lezárt és futó pályázatok az alábbiak, amelyekben aktívan részt
vettek kollégáink. A kivitelezési munkák során elláttuk a beruházás lebonyolítói
feladatokat, a kivitelezési munkák lezárását követően a használatbavételi eljárások
lefolytatását is kollégáink intézték, illetve a Támogatási Szerződés módosítás és
műszaki tartalomváltozásokhoz kapcsolódó műszaki vonatkozású feladatokat is. A
projektek pénzügyi elszámolása is a hivatal dolgozóira hárult, illetve folyamatos, napi
szintű kapcsolattartás zajlott a Közreműködő Szervezettel és a projektek
lebonyolításában érintett külső szakértőkkel (műszaki ellenőrök, közbeszerzési
szakértők, tervezők, könyvvizsgálók).
Edelény belvárosának megújítása
ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009
azonosító
számú
„Edelény
belvárosának
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése (I. ütem)” pályázat keretén belül megújult
Edelény városközpontja. 2013-ban indultak meg a beruházások, amelyek 2014-ben
is folytatódtak.
A Városi Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal épületének teljes rekonstrukciója
történt meg, valamint a városközpontba található járdák, köztetek is felújításra
kerültek. A projekt zárására 2014. október végén került sor. A beruházás
összköltsége 797.353.706,- Ft.
A projekt magasépítési elemeinek keretében a Városi Könyvtár fejlesztése
eredményeképpen egy a lakosság és az intézmény dolgozói részére komfortosabb
funkciót biztosító és az akadálymentesítési követelményeket is kielégítő létesítmény
került átadásra 2014 nyarán. A beruházás értéke bruttó 184.150.000 Ft. A megújult
épületben összesen 146 m2 területű szabadpolcos olvasóterem, illetve 42 m2
alapterületű számítógépes olvasóterem áll az olvasni vágyók rendelkezésére az
egyéb kiszolgáló és szociális helyiségekkel.
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A Polgármesteri Hivatal épületének egy része városrendezési távlati elképzelés
figyelembevétele miatt visszabontásra került. Összességében 360 m2 alapterület
bővüléssel egy korszerűbb alaprajzi elrendezésű és felszereltségű zárt udvart
körbeölelő hivatali és egyéb közfunkciót biztosító épületet kapott a város, mely
szintén az akadálymentesítési követelmények biztosításával valósult meg. A
visszaköltözésre 2014 szeptemberében került sor, amely a hivatal dolgozóinak
összehangolt munkájának köszönhetően zökkenőmentesen zajlott le. A projektelem
összértéke meghaladta a bruttó 270 millió Forintot. A két magasépítéshez
kapcsolódó kivitelezési munkákat az FK-Raszter Zrt. látta el.
Megújult továbbá az István király útja és a Deák Ferenc út, több járdaszakasz épült,
terek kerültek felújításra, a szennyvízelvezetési problémák is megoldásra kerültek,
illetve a légkábelek föld alá történő elhelyezése is megvalósult. A beruházás értéke
bruttó 311.887.752 Ft, a megvalósításban két helyi vállalkozás, a Fedrid Kft. és a
Borsod-Bau Kft. vett részt.
Árvíz rekonstrukció
ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069
azonosító
számú
„Edelény
város
árvízi
rekonstrukciója” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás 2014 tavaszán
zajlott le, ahol a TS-Drain Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot, így vele került sor
szerződéskötésre. A beruházások a Bódva és a Katona József utakat érintették az
úttest burkolatának szélesítésével és a csapadékvíz elvezető árkok
rekonstrukciójával, a Malomszög út és a Móricz Zsigmond utcákban a csapadékvíz
elvezető árkok rendbetételével. A projekt összköltsége meghaladta a 136 millió Ft-ot,
a munkálatok 2014 júniusában fejeződtek be.
Egészségház fejlesztése
Szintén tavaly zajlott le az ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú „Edelényi
egészségügyi intézmény komplex fejlesztése” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás is. A Nyertes ajánlattevő Mónusz Kft-vel 2014 nyarán kezdtük
meg a közös munkát az István király útja 65.szám alatt. A bruttó 55 millió Ft értékű
beruházás ideje alatt is folyamatos volt a rendelés, ugyanis a helyiségek ütemezett
felújításával, időszakos átköltöztetéssel tervezte meg az Önkormányzat. Az István
király út felőli épületrész rekonstrukciójának idejére a fogorvosi rendelők
működéséhez az épület hátsó részében került 1 db ideiglenes rendelő kialakításra,
majd a munkálatok befejezését követően a fogorvosok a korábbi rendelőket
ismételten birtokba vették. Ezt követte az épület hátsó részének felújítása, illetve az
udvartér burkolása és az egységes rámpa és terasz kialakítása, majd az épület belső
felújításának a befejezése. A pályázat elkészítésének és megvalósításának műszaki
vonatkozású feladatait láttuk el, továbbá a projektmenedzseri teendőket is hivatalunk
dolgozói végezték. Az elkészült épület műszaki átadására 2014.december 18-án
került sor.
A kivitelezési munkák megkezdését követően szembesültünk az épület
villamoshálózatának állapotával, amelyet a pályázat keretében nem tudtunk felújítani.
A hálózat cseréjére külön közbeszerzési eljárást bonyolítottuk le és valósítottuk meg
a beruházást 2014 nyarán.
Családsegítő épületének bővítése
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú „Edelényi Családsegítő Szolgálat
épületének rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében” elnevezésű
projekt kivitelezési munkálatai szintén tavaly nyáron kezdődtek, s fejeződtek be
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december 19-én a Borsod Bau Kft. közreműködésével. A projekt teljes költségvetése
meghaladta a bruttó 100 millió Ft-ot.
A fejlesztés kapcsán az Edelény István király útja 58. alatt lévő Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat felújításával, a terek átrendezésével, illetve az épület hátsó
traktusában kialakítandó Idősek Klubjával egy minden szempontból megfelelő
komfortfokozatú épülettel rendelkezik városunk. Az orvosi rendelő felújítását célzó
projekthez hasonlóan végeztük el itt is a beruházás teljes körű lebonyolításához
kapcsolódó projektmenedzseri és műszaki feladatokat
Mátyás óvoda bővítése
ÉMOP-4.3.1/A-11-2012-0003 azonosító számú „Az edelényi Mátyás Óvoda
fejlesztése” című projekt megvalósítása már 2013-ban elkezdődött, és 2014 nyarán
fejeződött be, ezt követte a használatbavételi eljárás lefolytatása, majd vehették
birtokba a kicsinyek a teljesen megújult épületet. A kivitelezés munkaterület átadása
előtt jelentős feladat volt az óvodai csoportok elhelyezésének megoldása. Ennek
érdekében az István király út 58. szám alatti Családsegítő Szolgálatot átköltöztettük
a Borsodi út 2. szám alatti volt Raiffeisen iroda együttesbe, ide pedig biztosítottuk a
két óvodai csoport működésének feltételeit, majd a kivitelezést követően koordináltuk
a visszaköltözés folyamatát is. A pályázat keretén belül 126.315.789,- Ft összegből
újult meg az intézmény főépülete. Kívülről új homlokzatképet kapott az ingatlan,
belülről pedig a jelenkor igényeinek és az akadálymentesítés követelményeinek
megfelelő felújításra került sor. Az eredetileg 3 óvodai csoport elhelyezésére
alkalmas épület 4 csoport elhelyezését teszi lehetővé úgy, hogy a gyermekek
részére egy 60 m2 alapterületű tornaszoba is rendelkezésre áll. A magastető
átépítésével a tetőtérben kapott helyet egy korszerű kazánház és az intézmény
gazdasági, nevelői testületének irodái és szociális helyiségei is kialakításra kerültek.
Ennél a projektnél is teljes körűen közreműködtünk, projektkoordinálási és
menedzselési, illetve műszaki feladatokat is elláttunk, illetve biztosítottuk a kötelező
nyilvánosság biztosításához szükséges feltételeket is.
Szennyvíz beruházás
Regionális Operatív Programból megvalósuló fejlesztések mellett egy újabb nagy
volumenű beruházás előkészítési munkálatai is zajlottak az elmúlt időszakban.
KEOP-7.1.0/11-2013-0031 azonosító számú „Edelény város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című projekt előkészítési
szakaszát zártuk le sikeresen 2014-ben. A projekt tevékenységeinek
megvalósítására a szennyvíz telepet üzemeltető ÉRV Zrt-vel együttműködve, a
szervezet szakembereit bevonva került sor. A megvalósításra várhatóan a 20142020-as pályázati ciklusban kerül sor, amelyhez a tervek, illetve a vízjogi létesítési
engedély rendelkezésünkre áll. Terveink között szerepel a meglévő szennyvíz telep
felújítása, a hiányzó rácsatlakozások kiépítése és bizonyos mértékű gerincvezeték
cseréje. A beruházás költségei várhatóan meghaladják az 1 milliárd forintot.
Energetikai fejlesztések
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a megújuló energiaforrások használata.
Ennek keretében két pályázat is benyújtásra került 2014-ben, amelyet egy alapos
vizsgálat előzött meg, felmérve az önkormányzat tulajdonában álló épületek
állapotát:
A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189 kódszámú „Napelemes rendszer telepítése Edelény
településen” című projekt keretében a Borsodi Általános Iskola épületénél a
tornaterem tetőszerkezetére napelemek kerülnek felszerelésre.
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A napkollektorok nagysága az épület energiafogyasztásához mérten került
meghatározásra. Az elmúlt 3 éves átlagfogyasztási adatokat figyelembe véve a
villamos energia felhasználás 94 %-át elégíti ki várhatóan a kiépítendő rendszer. A
projekt teljes költségvetése meghaladja a bruttó 22 millió Ft-ot. A projekt várhatóan
2015 júniusában kerül átadásra, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban.
A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztés, megújuló
energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában” című
projekt keretében a Finkén működő Szociális Szolgáltató Központ energetikai
fejlesztését tervezzük megvalósítani, ugyanis az épület korszerűtlen, elavult, rossz
energetikai mutatókkal rendelkezik, üzemeltetése magas költségekkel jár. A projekt
becsült költségvetése bruttó 132 millió Ft, a támogatói döntés a napokban várható.
Szervezetfejlesztés
Pályázatot nyújtottunk be 2014 végén „ÁROP-1.A.5 – Szervezetfejlesztés
konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” tárgyú pályázati
konstrukcióra, amely pályázat segítségével továbbfejleszthetjük a 2011-ben
megvalósított, ÁROP-1.A.2/A-2008-0152 kódszámú „Edelény Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala szervezetfejlesztése” című pályázatunk eredményeit. Külső
pályázatíró cég bevonása mellett vettünk részt az előkészítési munkában
adatszolgáltatás biztosításával.

EGYÉB FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK
Városi Sporttelep bővítése
Labdarúgó pályák
MLSZ pályaépítési program keretében immáron háromszor pályázott sikeresen
Önkormányzatunk. Az első pályázat keretén belül megvalósult 1 db nagyméretű
műfüves pálya 105*68 (111*72 m) kialakítása 2013-ban. Az együttműködési
megállapodás aláírását követően megkezdődött kivitelezési munkálatok során
elkészült a labdarúgó pálya a szabványoknak megfelelően labdafogó hálóval,
palánkkal, világítással és 2 db kapuval, szögletzászlókkal berendezve, továbbá
Viacolor járdával, kerítéssel, illetve egy 300 fős mobil lelátó elhelyezésével. A
nagyméretű pálya kialakításával egy időben elhelyezésre került a villamos energia
ellátáshoz csatlakozó földkábel és fogyasztásmérő hely. A következő ütemben 1 db
kisméretű műfüves pálya 20x40 (22x42 m) és 1 db műfüves félpálya 40x60
(44x64 m) került megépítésre 2014 tavaszán. 2014-ben újabb pályázatot nyújtott be
önkormányzatunk, amely során nagyméretű 68x105 (72x111 m) élőfüves
labdarúgó pálya kerül kialakításra kapcsolódó elemekkel. Ezen pályázatunk is
sikeres volt, az MLSZ tájékoztatása alapján, 2015 tavaszán épülhet meg a
nagyméretű élőfüves pályánk, így kielégítve mind az edelényi labdarúgó csapat,
mind a szabadidejükben futballozó edelényiek igényeit. A korábbi években elkészült
pályákkal kapcsolatban félévente ellenőrzi a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy az
üzemeltetés feltételei megfelelnek-e a szabványoknak.
Salakos pályák
A labdarúgás mellett további sportágak űzésére is alkalmassá vált a Városi
Sportpálya. Köszönhetően a kialakított 1 db 400 m-es salak futópályának, valamint
1 db salakos teniszpályának, 1 db homokos strand-röplabda és 1 db salakos
lábtenisz pályának.
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Megépült a sprintverseny lebonyolítására szolgáló 100 m-es egyenes és távolugró
pálya is a lábteniszpálya melletti területen. A salakkal kialakított felületek folyamatos
állagának fenntarthatósága érdekében öntözőrendszer megépítése is szükségessé
vált a teljes salakfelület locsolása érdekében. Az öntözőrendszer a hálózat
kiépítésével, a meglévő kút felújításával és új gépészeti akna megépítésével fog
üzemszerűen működni. A strand-röplabdapálya a területen található homok
felhasználásával épült meg. A kivitelező közbeszerzési eljárás keretében került
kiválasztásra, a munkálatok 2014 októberében fejeződtek be a városfejlesztési
csoport folyamatos felügyelete mellett. A projekt finanszírozása részben BM
támogatás igénybevétele mellett önerő biztosításával valósult meg bruttó 30 millió Ft
értékben.
Uszodaépítés
A kormány a 2014. évi költségvetésben 9 milliárd forintot különített el az országos
köznevelési infrastruktúra fejlesztésére. A pénzből tanuszodák, tornatermek,
tantermek újulhatnak meg és épülhetnek.
A 1086/2014.(II.28.) kormányhatározat 3. pontja alapján tanuszoda kialakítása
céljából a Nemzeti Sportközpontok egyeztető tárgyalásokat kezdeményezett Edelény
Város Önkormányzatával 2014 tavaszán.
Az általános információk átadását követően az uszoda-beruházás helyszínéül a
vízellátási lehetőségek, a talajmechanikai szakvélemény, illetve az oktatási
intézmények közelsége miatt az Edelény, Borsodi út 36. szám alatti sporttelep került
kijelölésre.
Az egyeztető tárgyalásokat követően, 2014. június 10-én együttműködési
megállapodás született a beruházás előkészítésével kapcsolatos egyes feladatok
elvégzése és a szükséges együttműködés szabályozása érdekében.
A kormány eredeti fejlesztési célja egy „A” kategóriás tanuszoda, azaz egy 33,00 x
15,00 x 1,90 m-es, mozgatható fenekű, feszített víztükrű, fedett uszoda
megvalósítása volt, de a testnevelő tanárokkal történt egyeztetést követően egy 25 x
15-ös méretű, úszóversenyek rendezésére is alkalmas uszoda kialakítására esett
a választás. Az előzetes becslések szerint egy ekkora medencéjű uszoda mintegy
145 millió forintból valósítható meg. Ehhez az önkormányzatnak 25%-os mértékű,
azaz 36.250.000 Ft összegű önerőt kell biztosítania. érdekében 2014 októberében
megindult a konkrét tervezési munka a helyi sajátosságok figyelembe vétele mellett.
Folyamatos a kapcsolattartás a Nemzeti Sportközpont által megbízott tervezők és az
Önkormányzatunk között.
A tervezők tájékoztatása és a felmerült kérdések megválaszolása mellett az
Önkormányzat feladata a tervezett létesítmény magasépítési és közmű csatlakozási
terveinek
elkészítéséhez
szükséges
egyeztetések
koordinálása,
a
közműszolgáltatókkal egyeztetés kezdeményezése.
Ezen beruházások mellett folyamatos forráskeresés zajlik a sportlétesítményeket
igénybe vevők igényeinek kielégítése érdekében egy komplex, multi funkciós épület
kialakítására. Ebben öltözési lehetőséget biztosítanánk a városi sportegyesületek
tagjainak, illetve a tömegsport résztvevőinek, továbbá raktárak, szertárak, büfék és
egyéb kiszolgáló helyiségek kialakítására is sor kerülhetne.
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Fenntartási időszakban lévő megvalósult beruházások
A korábbi években elnyert és megvalósított projektek esetén a fenntartási időszak
zajlik, amely évenkénti jelentési kötelezettséget jelent Önkormányzatunk számára,
illetve az állagmegóvás, az üzemeltetés során felmerült problémák megoldása hárul
ránk a vállalt indikátorok betartatása mellett.
Fenntartási kötelezettséggel érintett projektek listája:
1. ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023 azonosító számú „Az edelényi Tájház bővítése
a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince látogatóközpont
kialakításával” című projekt. A beruházás lezárását követően talán a
legnagyobb eredmény, hogy beindult az élet a Tájházban.
2. ÉMOP-3.1.2/D_2-2010-0003
azonosító
számú
„Edelény
belvárosi
gyűjtőútjának korszerűsítése, szélesítése, felújítása az esélyegyenlőség
jegyében című projekt.
3. ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017 azonosító számú „Az edelényi Nefelejcs Óvoda
fejlesztése” című projekt.
4. ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0012 azonosító számú „Az edelényi Izsó Miklós
Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és bővítése” elnevezésű
projekt.
5. KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115 azonosító számú „Kerékpározás népszerűsítése
az edelényi Városi Oktatási Központban” című projekt.
6. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004 azonosító számú az „Intelligens Iskolák
kialakítása Edelény város fenntartásában, IKT fejlesztés a kompetenciaalapú
oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő
egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra javítása révén” című
projekt.
Egyéb, önerőből megvalósított beruházások
Európai Uniós és egyéb forrás felhasználása mellett önerőből is több fejlesztést
megvalósítottunk az elmúlt évben a lakosság kéréseinek figyelembe vételével,
amelyek előkészítése és megvalósítása jelentős terhet rótt kollégáinkra:
• Finkei buszmegálló öblök kialakítása
• Póts András út aszfaltozása
• Muskátli út aszfaltozása
• Rózsavölgyi út aszfaltozása
• Alkotmány utca aszfaltozása
• A Dankó Pista út és a köztemető közötti járda építése
• Kincsem patak gyalogos híd felújítása
2014-ben előkészített tartaléklistán lévő, illetve nem támogatott beruházások
Térfigyelő rendszer kiépítése
28/2014. (IV.1.) BM rendelet lehetőséget biztosított volna a közbiztonság növelését
szolgáló önkormányzati fejlesztések megvalósítására. Az előkészítés során
felmértük, hogy a város mely területei azok, amelyek kiemelten veszélyeztetettek és
megterveztünk 40 db térfigyelő kamerából álló térfigyelő rendszer kialakítását. A
pályázatunk forráshiány miatt nem részesült támogatásban, de önerőből egy 16
kamerás rendszer kiépítésre került a frekventált településrészeken, ahol a
rongálások száma indokolta.
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Bányászklub felújítása
Szintén az elmúlt évben pályázatot nyújtottunk be TIOP-1.2.6-14/1-2014-0005
kódszámon Multifunkcionális Nemzetiségi Oktatási és Kulturális Központ
kialakítására. Régóta fennálló problémát jelent a funkcióját vesztett volt Bányászklub
épülete, amely sok éve használaton kívül van, ennek köszönhetően állapota
folyamatosan romlik, üresen áll. Jelen projekt erre a problémára lehetne megoldás az
épület felújításával. A fajlagos költségkritériumot figyelembe véve a volt Bányász klub
infrastrukturális felújítására megközelítőleg bruttó 100 millió forintot költenénk, a
projekt elszámolható összes költsége bruttó 150 millió forintot tesz ki.
Feladatunk volt az előkészítési szakaszban a tervezési feladatok ellátásra tervező
megbízása, illetve adatszolgáltatás a pályázat és a szükséges megvalósíthatósági
tanulmány elkészítéséhez a megbízott pályázatíró cég részére. A projektünk
tartaléklistára történő helyezéséről 2014.július 21-én érkezett az értesítés.
Városüzemeltetési feladatok
Fentieken túl a Jegyzői Titkárság műszaki vonatkozású feladatait képezi az
önkormányzati intézményekkel kapcsolatos üzemeltetési és eseti karbantartási
feladatok megoldása. Ennek keretében a havi közüzemi fogyasztások mérőóra
szerinti elszámolása érdekében leolvassuk a fogyasztásmérőket, a szolgáltatók felé
ezeket időben közöljük. Közreműködünk az önkormányzati alapellátási feladatok
teljesítése érdekében a képviselő testületi előterjesztések, rendelet alkotások
előkészítésében, a bevont szolgáltatókkal történő szerződések megkötésében és
azok szükségessé váló módosításában.
Településrendezési Terv módosítása
Hosszú évek óta zajlott városunk településrendezési tervének módosítása, amely
folyamat végére 2014-ben pont került.
Az első lépések 2009-ben történtek meg, amikor önkormányzatunk tervezési
szerződést kötött a PROVINCIA Területfejlesztési és Építészeti Tervező Kft-vel
Edelény Város Településrendezési Tervének módosítására.
A 2010-évi árvíz okozta egyéb sürgető feladatok és leterheltség miatt a tervező által
késztett előkészítő anyag észrevételezésére, felülvizsgálatára több ízben sor került
ugyan, de véglegesítése nem történt meg.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §.
(2) c) pontja szerint az államigazgatási szerveket előzetes véleményezési
kérésünkkel 2012. március hónapban kerestük meg. A településrendezési terv teljes
anyagának módosítása a jogszabályi előírások és az erre vonatkozó egyeztetési és
tájékoztatási határidők miatt az eljárás hosszú időt vett igénybe.
Időközben önkormányzati és helyi vállalkozásoktól jelentkező igények miatt
sürgetővé vált néhány kiemelt terület szabályozási előírásának megváltoztatása.
2013. január 01-től a településrendezési eszközökre vonatkozó jogszabályi előírások
megváltoztak. Változtak a rendezési terv készítésének és módosításának a
szabályai. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) rögzíti a településfejlesztési típusú tervek – így a településfejlesztési
koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia (ITS) –, valamint a
településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat)
elkészítésének és elfogadásának új szabályait.
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A Korm. rendelet 28-29.§-ai értelmében az önkormányzatnak döntenie kellett a
lakossággal, érdek-képviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal
történő véleményeztetés rendjéről is, amelyet a helyi sajátosságoknak megfelelően,
a feladat jellegének figyelembe vételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint
kell alkalmazni.
A Településrendezési Terv tervezetének a véglegesítését követően sor került a
jogszabály által meghatározott államigazgatási szervek megismételt előzetes
véleményének kikérésére. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
módosításának előzetes véleményezések figyelembevételével az Önkormányzaton
belüli végső egyeztetésére 2014. április 02-án sor került, a Tervező a szükséges
átvezetéseket 2014. május végére tudta elvégezni. További feladat volt a partnerségi
egyeztetések lefolytatása, a végleges terv Képviselő-testület részéről történő
jóváhagyása majd az Állami Főépítész hozzájárulásának beszerzése.
A Településrendezési Tervet az államigazgatási szervekkel a véleményezési
szakaszban ismételten egyeztetni kellett Az Állami Főépítész záró szakmai
véleménye alapján a Képviselő- testület a 118/2014. (IX.24.) határozatával elfogadta
a Településszerkezeti Terv módosítását, a 13/2014.(IX.24) önkormányzati
rendeletével pedig módosította a Helyi Építési Szabályzatot és annak mellékletét
képező Szabályozási Tervet. A HÉSZ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
34/2003.(XII.15.) rendelet 2014. október 26-án lépett hatályba. Az Állami Főépítész
és az eljárásba bevont államigazgatási szervek tájékoztatása megtörtént, az új
szabályozás Edelény Város honlapján a „Hatályban lévő fejlesztési tervek és
szabályozási eszközök” menüpontban elérhető.
III. Beszámoló a Pénzügyi Osztály munkájáról
A Pénzügyi Osztály által ellátandó feladatok tekintetében a 2014-es év minden
eddiginél nehezebb évnek bizonyult.
Ki merjük ezt jelenteni akkor is, hogy az eltelt jó pár évben számtalan intézményi
összevonással, szétválással, átadással (GYEMSZI, KLIK, Járási Hivatal, Görög
Katolikus Exarchátus) kapcsolatos feladatot, ÉRV víziközművek üzemeltetési
feladatainak ellátására történő átadást kellett lebonyolítanunk.
Nem kevés feladatot adott a 2010. évi árvíz, annak védekezési és helyreállítási
munkálataival történő elszámolás, majd az azt követő időszakban a szinte létező
összes hatóság által végzett vizsgálatok is óriási energiákat és időt vontak el a napi
teendőink ellátásáról. Ezen felül jelentős terhet rót az osztályra a lakossági
kártalanítások elosztásában, kiutalásában történő résztvétel, az azzal kapcsolatos
elszámolás. Változásait évekig figyelemmel kellett kísérni és az elhúzódó
kártalanítások függvényében szabályszerűen módosítani.
Ezt követően az évtizedek óta egy gazdálkodást, költségvetést, beszámolót,
könyvvezetést stb. készítő önkormányzati és hivatali gazdálkodás szétválasztásáról
és vagyonmegosztásáról kellett gondoskodnunk folyamatosan változó jogszabályi
környezet és számtalan kiadott változó állásfoglalás alapján.
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Majd 2013. évtől egy teljesen új finanszírozási rendszert alakítottak ki. Egyes
finanszírozási elemekkel történő elszámolásról konkrét, megbízható információkat
még - az ezekkel 2014. márciusában történő - elszámolás során sem tudtak nyújtani.
Így kerülhetett arra sor, hogy 2015. év elején számtalan teljesen más
megközelítésből kért további adatszolgáltatási kötelezettséget kellett teljesítenünk.
2013. évtől további két önkormányzat (Abod, Szakácsi) egy közös önkormányzati
hivatal, egy jogi személyiségű intézményfenntartói társulás, 4 nemzetiségi
önkormányzat (2014. októbertől 6) komplex gazdálkodási, adóztatási,
vagyongazdálkodási feladatait látjuk el.
Ennek ellenére pozitívabban tekintettünk az elkövetkező évek elé, annak ellenére,
hogy gazdasági okokból 1 fő adóhatósági és 1 fő költségvetési ügyintézővel
csökkent a létszámunk és szinte - a 40 éves szolgálati idő elérése miatt- a teljes
pénzügyi számviteli feladatokat ellátó alkalmazottak lecserélődtek.
Bizakodásunk sajnos korainak bizonyult. 2014. évtől az államháztartási
szervezeteknél egy gyökeresen új szemléletmód váltást igénylő kétszeres kettős
könyvvezetést - külön költségvetési számvitel szerinti és külön pénzügyi számvitel
szerintit - kellett bevezetni. Tették ezt úgy, hogy egyetlen óra felkészítést,
tájékoztatást nem tartottak róla, nem biztosítottak hozzá megfelelő, használható
programot, nem volt egy átállási, tesztelési időszak. Ennek eredményeként a
folyamatosan előjövő problémák miatt a jogszabályi háttér állandó változáson ment
keresztül, ennek pedig informatikai hátterét is folyamatosan változtatni kellett.
Önkormányzatunknál ez fokozottan jelentkezett, mivel nem csak az általában
megszokott működési bevételek és kiadások elszámolásaival kellett megbirkóznunk.
Éveken keresztül átnyúló - hosszú évek óta a legtöbb - 1 milliárd forintot meghaladó
EU-s pályázati forrásokkal megvalósuló beruházások könyveléseivel is. Ezekben volt
projekten belüli, projekten kívüli rész, egyenes áfás és fordított áfával terhelt építési
kivitelezési rész, levonásba helyezhető és nem levonható áfa, engedményezés,
faktorálás, kompenzálás, melyeknek jogszabályi és informatikai háttere nem volt
kellően kidolgozva. Ezt támasztja alá az is, hogy folyamatosan feltett kérdéseinkre
vagy nem válaszoltak, vagy pedig más példát küldtek meg részünkre, mely nem
segítette elő munkavégzésünket.
A számtalan mennyiségű pályázathoz kapcsolódó szerződéseken és számlákon
kívül (melyeket rögzíteni kell az előzetes kötelezettségvállalásban, a végleges
kötelezettségvállalásban, pénzügyi teljesítésben, meg kell, hogy jelenjenek mindkét
számvitelben, le kellett ezek pénzforgalmát rendezni, meg kell, hogy jelenjenek mind
a vagyonkataszterben, mind pedig a tárgyi eszköz nyilvántartásban) az
adósságkonszolidációval kapcsolatos adatszolgáltatásoknak és feladatoknak is
eleget kellett tennünk. Ez azt jelentette, hogy szinte az óránként –több csatornán érkező új információt 2-3 hónapon át folyamatosan figyelnünk kellett. Napi
kapcsolatot tartottunk az érintett pénzintézetekkel és az általuk szolgáltatott adatokat
saját könyveinkben lévőekkel összehasonlítva rendszeresen továbbítottuk.
Mindezek mellett az elmúlt évben Edelény Város Önkormányzatánál 15, Abod
Község Önkormányzatánál 4, Szakácsi Község Önkormányzatánál 8 Edelényi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál 4 közfoglalkoztatási program pénzügyi,
könyvvezetési, elszámolási feladatait kellett ellátnunk. 758 ember havi kifizetésének
(ezek személyenkénti és havonkénti elszámolásának) tettünk eleget, összesen közel
250 millió Ft költséggel. Mindeközben a hivatal felújítása miatt egy ki és
visszaköltözést, is le kellett bonyolítanunk.
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A 11 költségvetési szerv könyvvezetési, kötelezettségvállalási, utalási feladatait
mindössze 2 fő, beszámolókészítési, havi jelentési feladatait, bérfeladását 1 fő látja
el és szintén 1 főnél 11 különböző pénztár van, és 1 fő látja el a költségvetési
ügyintézői feladatokat a 11 szervnél. Összesen 75 költségvetési és elkülönített
bankszámla forgalmát kezeljük.
Hivatalunk látta el továbbá a szemétszállítás számlázásával, beszedésével,
könyvelésével kapcsolatos feladatokat, ami önmagában éves szinten kb. 40.000.- db
számla kiállítását, befizetésének ellenőrzését, könyvelését jelentette.
Előzőeken kívül 2014. évben az országgyűlési, EP, önkormányzati és nemzetiségi
önkormányzati választásokban történő részvételen kívül azokhoz kapcsolódó
számfejtési, kifizetési és elszámolási kötelezettségeknek is eleget kellett tennünk.
Röviden a Képviselő-tagok tájékoztatása céljából ismertettem az előzőekben azon
állandóan változó jogszabályi és informatikai környezetet, felmerülő problémákat,
melyek az alábbiakban felsorolt, pénzügyi osztály által ellátandó feladatokat nagy
mértékben megnehezítették.
Az osztály által alapvetően ellátandó feladatok:
• költségvetési, pénzügyi-számviteli, gazdálkodási, számlázási, beszámolási
kötelezettségek
• adóztatási feladatok ellátása, adó-érték bizonyítványok készítése, adók
módjára történő köztartozások behajtása
• szociális ellátások folyósítása, kincstári elszámolása
• vagyongazdálkodási, eszköznyilvántartási, leltározási feladatok ellátása
Költségvetési feladatok:
A központi költségvetés, állami támogatások, saját bevételek, szerződések
figyelembevételével az önkormányzat éves költségvetését összeállítja, a
rendelettervezetet elkészíti és beterjeszti a bizottságok és a képviselő-testület
elé.
Költségvetés összeállítása során a jogszabályi háttér változásait, Kincstár,
NGM, BM által kiadott állásfoglalásokat figyelemmel kíséri.
Intézményekkel folyamatos kapcsolatot tart fenn, a szempont rendszereket
meghatározza,
jogszabályok
változásaira,
központosított
évközben
igényelhető támogatásokra felhívja a figyelmüket. Kidolgozza és biztosítja a
költségvetés tervezéséhez szükséges munkatáblázatokat.
Állami támogatások igénylését, lemondását, pótigényét szükség szerint az
intézmények bevonásával ellátja.
Beszámoló, zárszámadás során elszámol ezek felhasználásával.
Gondoskodik az esetlegesen jelentkező pótigényléséről vagy lemondást
követő visszautalásáról.
Közneveléshez kapcsolódó támogatási igényeket összeveti, egyezteti,
ellenőrzi az intézmények által szolgáltatott statisztikai adatszolgáltatással.
Áttekinti a folyamatban lévő beruházások, felújítások kötelezettségvállalásait,
különös figyelemmel az EU-s pénzeszközök bevonásával megvalósuló
projektekre. Bemutatja ezek alakulását évenkénti megbontásban,
költségnemenként.
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Felkéri a rendelkezésre álló és várható fejlesztési forrásokat (támogatásokból,
értékesítésekből, hasznosításokból) összeveti a felmerülő igényekkel. A
városfejlesztési csoport közreműködésével összeállítja a lehetőségekhez
szorosan kapcsolódó várható felhalmozási kiadások előirányzatait és azt a
képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyás céljából.
Számbaveszi mind az önkormányzat, mind pedig a hivatal működéséhez
kapcsolódó várható kiadásokat. Részben meglévő szerződések, részben
tapasztalati adatokra építve. Rovatrend szerinti részletezést követően
összeállítja mind a működési célú bevételeket, mind pedig a működési célú
kiadásokat kiemelt előirányzatonként.
Intézmények által összeállított költségvetések véglegesítésében, esetleges
pontosításában részt vesz. Felülvizsgálja azokat.
Figyelembe veszi a közfeladatok megszűnéséből adódó változásokat, illetve a
többletfeladatok ellátásából adódó igényeket.
Törekszik a működési és felhalmozási egyensúly megtartására.
Képviselő-testület részére beterjeszti az Áht-ban, valamint az Ávr-ben
meghatározottak szerint összeállított táblázatokat, rendelettervezetet.
Jóváhagyást követően jogszabályban meghatározott időtartamon belül
gondoskodik - a mindenkori kitöltési útmutatónak megfelelően - a KGR
rendszerben történő feltöltéséről rovatrend és kormányzati funkciók szerinti
megbontásban. Hibátlan űrlapok nyomtatott verziójának a MÁK felé történő
leadásáról gondoskodik.
Ezen feladatokat ellátja Edelény Város Önkormányzat, Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal, Abod Község Önkormányzat, Szakácsi Község
Önkormányzat,
Edelényi
Lengyel,
Ruszin,
Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzat, Abodi Ruszin, Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, Szakácsi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Edelény és Környéke Szociális Intézményt
Működtető Intézményfenntartó Társulás esetében. Ellenőrzi az intézmények
által elkészítetteket is.
Az elfogadott költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselőtestület - jogszabályban, illetve rendeletében meghatározott időközönként dönt. A döntéshez szükséges előterjesztés elkészítése szintén a pénzügyi
osztály feladatát képezi. Az előirányzat változásokról nyilvántartást vezet,
intézményeket érintő változásokról intézmény vezetőjét írásban értesíti.
Esetleges intézményt érintő átszervezések (megszüntetés, alapítás,
összevonás) esetében hatásvizsgálatokat végez.
Gazdasági események rögzítése, főkönyvi könyvelés, analitikus
nyilvántartások vezetése, pénzkezelés:
Bevezetőben már említésre került, hogy 2014. évtől egy teljesen új
államháztartási számviteli rendszer került bevezetésre. Ehhez kapcsolódóan
teljesen új törzsállományt, számlatükröt, kontírsorokat kellett kialakítani.
Gondoskodni kellett új könyvelési program beszerzéséről, mely a jelentősen
átalakult és megnövekvő feladatok ellátására alkalmas.
Mint az már az előzőekben említésre került külön ki kellett alakítanunk egy
költségvetési, valamint egy pénzügyi kettős könyvvezetést. Az új számvitelre
történő áttérés miatt valamennyi önkormányzatnál illetve költségvetési
szervnél rendező mérleget kellett készíteni. A mérleg tételek alátámasztására
leltárkészítési kötelezettséget írt elő az NGM rendelet (melyet két alkalommal
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módosítottak), majd az így kialakított – többször módosított – tételek alapján
kellett megnyitni a 2014. évi könyvelést.
Az új 2014. január 1-től alkalmazandó Áhsz-t az eltelt egy év alatt több
alkalommal módosították, legutolsó módosítása pl. 1 hónap 10 napig volt
érvényben. 2015. január 1-től újabb változtatásra került sor, információink
szerint állítólag márciustól szintén módosul. Az állandón változó jogszabályi
háttér szükségessé teszi az informatikai háttér folyamatos változását is. Ezek
pedig szinte lehetetlenné teszik a munkavégzést.
Számlatükör kialakítását követően az elfogadott költségvetés alapján
feladásra kerültek az eredeti előirányzatok. Évközben pedig a módosítások.
Szerződések, megrendelések rögzítésével előállításra kerül az előzetes
kötelezettségvállalás nyilvántartása. Valamennyi megkötendő szerződés
előzetesen egyeztetésre, ellenjegyzésre kerül a pénzügyi osztályvezető vagy
a helyettese által.
Beérkező számlák alaki, tartalmi felülvizsgálatát követően annak teljesítés
igazolásáról gondoskodunk, majd ezt követően rögzítésre kerül a végleges
kötelezettségvállalásban,
egyúttal
visszaírásra
kerül
az
előzetes
kötelezettségvállalásból.
Szabad
pénzeszközök
rendelkezésre
állása
esetén
határidőben
gondoskodunk a megfelelő számlaszámról történő kiegyenlítésről, illetve
pénztári kifizetésről, utalványozást, érvényesítést, ellenőrzést követően.
Gazdasági események rögzítése költségvetési és pénzügyi számvitelben.
Közvetített szolgáltatások, illetve termék, készlet értékesítés, szolgáltatás
nyújtás esetében gondoskodunk a számlák kiállításáról, nyilvántartásba
történő felvételéről, figyelemmel kísérjük azok kiegyenlítését.
Gondoskodunk az intézmények finanszírozásáról.
Negyedévenként egyeztetésre kerülnek az analitikus nyilvántartások és a
főkönyvi könyvelés.
2014. április hótól bevezetett havi jelentési kötelezettségek teljesítése KGR-en
keresztül minden költségvetési szervnél (11db).
Negyedéves mérlegkésztés mind a tizenegy intézménynél, önkormányzatnál,
illetve társulásnál.
Év végén a mérlegtételek leltárral történő alátámasztása, értékelése, valamint
az értékvesztések elszámolása, a követelések felülvizsgálata, behajthatatlan
követelések leírása.
Minden év márciusában beszámolási kötelezettségek teljesítése az éves
gazdálkodásról. Állami támogatásokkal történő elszámolás. Április hónapban
valamennyi önkormányzat, társulás, nemzetiségi önkormányzat zárszámadási
rendeletének elkészítése, költségvetési és finanszírozási maradványának
megállapítása, elvonásra történő javaslat elkészítése, képviselő-testület elé
terjesztése.
Bérkönyvelés MÁK által megküldött bértabló alapján folyamatosan. Hóközi
kifizetések, tiszteletdíjak számfejtése, utalása.
Bér –és létszámnyilvántartás vezetése, a könyveléssel való egyeztetése.
Visszafizetésre kötelezettek nyilvántartása
Nettó kifizetések és bérkülönbözet egyezőségének ellenőrzése.
Részt vesz az önkormányzati pályázati pénzek elszámolásában, kötött és
központosított támogatások igénylésében, elszámolásában.
Eleget tesz a KSH felé történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.

119

Pénztár
Ellátja polgármesteri hivatal, a három önkormányzat és a hat nemzetiségi
önkormányzat pénzkezelési feladatait, házipénztár kezelését.
A Magyar Államkincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszerén
keresztül
gondoskodik a nem rendszeres kifizetések számfejtéséről, kiutalásáról: a
polgármesteri hivatal köztisztviselői részére meghatározott cafeteria (Erzsébet
utalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési utalvány, egészségpénztári és
lejelentéséről,
ezekről
nyugdíjpénztári
juttatások)
megrendeléséről,
nyilvántartás vezetéséről. Jubileumi jutalom számfejtéséről, egészségügyi
hozzájárulások (szemüvegtérítés) kifizetéséről, lejelentéséről.
A munkába járást szolgáló bérlettel, teljes árú menetjeggyel, vagy gépkocsival
történő költségelszámolással való meghatározott díj kifizetéséről havonta
gondoskodik, arról jelentést tesz.
Változó
bérként
lejelenti
az
anyakönyvvezetők
munkaidőn
túli
munkavégzésének díjait.
Az engedélyezett illetményelőlegeket kifizeti, lejelenti, nyilvántartásba veszi és
a nyilvántartást folyamatosan vezeti. A főkönyvi könyvelés részére
negyedévente hátrálékos kimutatást készít.
Számfejti és utalja a képviselők, bizottsági tagok havi tiszteletdíjait.
Számfejti a megbízási díjakat a KIR rendszerben és gondoskodik annak
kifizetéséről.
Havi rendszerességgel – lehetőleg a hónap utolsó napján – lezárja a
hónapban lejelentett tételeket.
Figyelemmel kíséri a rendszerüzeneteket.
Figyelemmel kíséri a Magyar Államkincstár e-adat rendszerét, melyről havonta
a köztisztviselők és közfoglalkoztatottak bérjegyzékeit letölti, nyomtatja és
kiutalja.
Lakossági folyószámlával nem rendelkezők részére illetmények, táppénzek,
munkabérek borítékolása és bérfizetési napokon a kifizetés lebonyolítása a
dolgozók, illetve a közfoglalkoztatott alkalmazottak részére.
Elvégzi kifizetéséhez szükséges címletezést, készpénz megrendelést,
Bérjegyzékek elkészítését követően többszáz közfoglalkoztatott kifizetéséről
gondoskodott.
Közfoglalkoztatottak kifizetése Edelény, Abod Szakácsi, Edelényi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzatok alkalmazásában állóknál. Adó- és járulék
bevallási és fizetési kötelezettségek teljesítése (ÁFA, Rehab, Cégautóadó,
Szoc. h. adó, eü hozzájárulások stb.)
Gondoskodik több mint ezer jövedelem és járulék igazolás kiosztásáról,
nyilatkoztatásokról.
Start
és
közfoglalkoztatási
programok
keretében
megvalósuló
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó visszaigényléseket (közfoglalkoztatottak
munkabére, elszámolható közvetlen költségek) minden hónap 15-ig elkészíti,
azt továbbítja a Munkaügyi Központ Edelényi Kirendeltsége felé.
A pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kifizeti a beszerzésekre adott
előlegeket, s határidőben elvégzi azok elszámoltatását, nyilvántartást vezet
róla. Negyedévente kimutatja a hátrálékokat.
Gondoskodik a temetési segélyek kifizetéséről.
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Gyógyszertárak részére kiadott előlegekkel történő elszámolást elvégzi,
továbbá újabb előleg kiadásáról gondoskodik.
Elkészíti a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tulajdonában lévő
gépkocsik elszámolásait.
Nyilvántartást vezet a gondozási díjakról, negyedévenkénti hátrálék
kimutatásáról, továbbutalja és jelentési kötelezettségeinek határidőben eleget
tesz.
Kiállítja a munkáltatói- és jövedelemigazolásokat. Bírósági megkeresésekre
tájékoztatást nyújt a köztisztviselők és a közfoglalkoztatottak jövedelméről.
Nyilvántartást vezet a munkabér- és szerszámtartozásokról, negyedévente
hátralékos kimutatást készít.
Érvényesíti és kontírozza a pénztáron keresztül történő gazdasági események
dologi, illetve bérjellegű kifizetéseit, az EPER rendszer (főkönyvi könyvelés)
tételenként rögzíti azokat.
A be-és kifizetett összegekről pénztárjelentést vezet. Elvégzi a bevételi és
kiadási pénztárbizonylatok irattározását.
Értékcikkekről (értékpapír) nyilvántartását vezet.
Gondoskodik a cafeteria rendszer keretében nyújtott juttatások
beszerzésérről, név szerinti kiosztásáról, átvételéről.
A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását vezeti: pénztárjelentés,
kiadási, bevételi pénztárbizonylat, menetlevél.
Szociális ellátásokkal kapcsolatos pénzügyi teendők
Gondoskodik a határozattal megállapított személyek részére a rendszeres
szociális
segélyek,
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatása,
egészségkárosodott személyek részére kiutalt segélyek határidőre történő
kiutalása, önkormányzatot megillető részek visszaigényléséről.
Analitikus nyilvántartást vezet a fent említett valamennyi szociális juttatással
kapcsolatban visszafizetésre kötelezettekről, illetve törlesztő részletek
befizetésének nyomon követése, nyilvántartásban történő rögzítése. Az
adósokról, segélynemenkénti, illetve folyó évi és előző évi bontásban
negyedévente kimutatást készít a főkönyvi könyvelés részére.
Önkormányzat által korábbi években nyújtott kamatmentes kölcsönökről,
vissza nem térítendő támogatásokról analitikus nyilvántartást vezet,
gondoskodik a jelzálogjog bejegyzés törléséről.
Határozatok alapján gondoskodik a lakásfenntartási támogatás kiutalásáról
ezek visszaigényléséről.
átmeneti segélyek és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kiutalása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére
járó pénzbeli támogatás, valamint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban
részesülők részére pótlék kiutalása, azok 100 %-ban történő visszaigénylése.
Óvodáztatási támogatás kiutalása határozatok alapján, az önkormányzatot
megillető rész visszaigénylése, az ezekkel kapcsolatos ügyintézés és
adatszolgáltatás ellátása.
Ügyfelek tájékoztatása a részükre kiutalt segélyekkel kapcsolatban, kérésre a
kiutalt és fel nem vett segélyek keresése postai tudakozvány alapján.
Nyilvántartás vezetése a szociális juttatások visszafizetésére kötelezettekről,
folyamatos aktualizálása, illetékes osztály felé továbbítása behajtás végett.
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Negyedévente kimutatás készítése a főkönyvi könyvelés részére,
segélynemenként a hátralékkal rendelkezőkről.
Önkormányzati intézményeknél alkalmazott közfoglalkoztatottak után együttműködési megállapodás alapján – önrész átutalása
Eszköznyilvántartással és leltározással kapcsolatos feladatok ellátása:
Az önkormányzatok és a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában,
használatában lévő immateriális javak, ingatlanok, nagy értékű gépek,
berendezések és felszerelések, járművek (tárgyi eszközök) analitikus
nyilvántartásának vezetése, az év közbeni változások könyvelése.
Negyedévente értékcsökkenés elszámolása, negyedévi zárások készítése,
egyeztetése a főkönyvi könyveléssel, vagyongazdálkodással.
A nagy értékű tárgyi eszközök leltározása a leltározási és leltárkészítési
szabályzatban, illetve a leltározási utasításban foglaltak szerint.
Leltárkiértékelés készítése.
Az önkormányzat tulajdonát képező, feleslegessé vált nagy értékű tárgyi
eszközök selejtezése a szabályzatunkban foglaltak szerint. Intézményeink
selejtezési szándékának Képviselő-testület elé terjesztése.
Iparűzési adó:
Bevallási nyomtatványok, tájékoztatók készítése, ezek adózókhoz történő
eljuttatása, illetve gondoskodás a nyomtatványoknak az Önkormányzat
honlapjára történő feltöltéséről.
Minden év május 31. napjáig esedékes bevallások átvétele, ellenőrzése, és
nyilvántartásba vétele és feldolgozása az ÖNKADÓ programban. (kb. 680 db).
Évente két alkalommal számlaegyenleg értesítő kiküldése március 15., ill.
szeptember 15. napját megelőzően ( kb. 1500-1600 db).
Évközi változások nyilvántartásba vétele, az adózói törzsállomány folyamatos
karbantartása.
Az adóbevallások, bejelentések elmulasztása miatti szankcionálás (mulasztási
birság kiszabása).
Adóbefizetés elmulasztása esetén a tartozás beszedése, behajtási
cselekmények foganatosítása. Az iparűzési adóban elsősorban inkasszó
benyújtása (évente kb. 200-250 db).
Az adóbevallások alapján keletkezett túlfizetések figyelemmel kisérése, és
azok jogossága esetén az adózó kérésére annak visszautalása, beszámítása.
Méltányossági kérelmek (adó elengedése,- mérséklése, fizetési halasztás,
részletfizetési kérelmek) döntésre való előkészítése, a határozat meghozatala.
Fellebbezések felterjesztésének előkészítése.
Adó megállapításához, behajtás foganatosításához – szükség eseténadatkérés a NAV-tól.
Az ügyfelek fogadása, a tevékenységi területet érintő ügyben felvilágosítás
nyújtása,
A jogszabályok folyamatos figyelemmel kisérése, és a változásoknak
megfelelő alkalmazása.
Javaslattétel az önkormányzati adórendelet módosítására, ill. a módosítás
elkészítése,
Adatszolgáltatás a vállalkozókról külső szervek (rendőrség, adóhatóság,
ügyészség), és társ osztályok felé.
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Az adózók kérelmére adóigazolások kiállítása pályázatok, támogatások,
hitelintézeteknél történő felhasználás céljából.
Adó-és értékbizonyítványok, vagyoni bizonyítványok elkészítéséhez a
helyszíni adatgyűjtésben való részvétel.
Talajterhelési díj
Adóztatási feladatok ellátása
bevallási nyomtatványok, tájékoztatók elkészítése, eljuttatása az adózókhoz,
gondoskodás a nyomtatványoknak az önkormányzat honlapjára történő
felkerülésről,
a bevallások átvétele, szükség esetén segítségnyújtás a kitöltésben,
feldolgozása az ÖNKADÓ programban,
a bevallást nem teljesítők felszólítása a mulasztás pótlására, szükség esetén
helyszíni ellenőrzés során a bevallások átvétele,
a bevallást nem adóknak a díjfizetési kötelezettség határozattal történő
előírása,
a befizetést elmulasztóknál behajtási intézkedés foganatosítása (inkasszó,
munkabér, nyugdíj letiltás, felszólítás, jelzálog bejegyzés),
ügyfelek fogadása, talajterhelési díjjal kapcsolatban tájékoztatás nyújtása,
javaslattétel az önkormányzati rendelet módosítására, a módosítás
elkészítése,
Gépjárműadó:
Év elejei nyitó gépjármű hatósági nyilvántartás alapján a kb. 3000 db
gépjárművek egyeztetése, mutatózása, új adózók személyi adatainak törzsbe
történő felvitele.
Adóköteles gépjárművek után megbontva történik az előíró határozatok
kiadása az alábbiak szerint: új szgk, év váltást követő szgk, új thgk, légrúgós
thgk, valamint a mozgáskorlátozottság, illetve költségvetési szerv miatti
mentes határozatok.
Előző évben tulajdonos által értékesített gépjárművekről törlő határozatok
kiadása, nyomtatása és postázása.
Havi változási lista alapján határozatok készítése
II. félévi fizetési értesítők készítése, kiküldése
Lakcímnyilvántartó szükség szerinti megkeresése
behajtási cselekmények foganatosítása a jogszabályok szerint:
• fizetési felszólítók kiküldése
• inkasszó benyújtása
• letiltás benyújtása
• forgalomból történő kivonás kezdeményezése
• incasszó
• fizetési letiltás
• foglalás
• jelzálog bejegyzés
• gépjármű adó megosztása, utalása havonta a Kincstár felé
Abod Község Önkormányzatnál a kommunális adóval kapcsolatos adóztatási
feladatok ellátása.
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Adók módjára
(szabálysértési bírság, helyszíni bírság, szemétszállítási díj, közigazgatási
bírság, munkaügyi bírság, vízügyi érdekeltségi hozzájárulás, gyermektartásdíj,
gondozási díj, igazgatási szolgáltatási díj, családtámogatás hátralék,
erdőgazdálkodási bírság, halvédelmi bírság, valamint minden olyan hátralék,
melynek adók módjára történő behajtását jogszabály lehetővé teszi.)
A hátralékként kimutatott összeg ÖNKADÓ nevű programban való rögzítése.
Fizetési felszólítók kiküldése
NYUFI, MEP megkeresések az adós jövedelmi viszonyaira vonatkozó
adatkérés, letiltás kiadása végett.
Számlaszámok megkérése pénzintézetekről, inkasszó benyújtása céljából
Foglalási jegyzőkönyvek felvétele, végrehajtási jogok bejegyzése
Befolyt bevételek nyilvántartásba vétele, megosztása önkormányzat illetve a
behajtást kérő között.
Tájékoztatás a hátralékot kimutató szervek felé.
Elévülési időn belül a sikertelen behajtások nyilvántartása, ismételt
végrehajtási cselekmények foganatosítása.
Elévült ügyek nyilvántartásból való törlése, végrehajtást kezdeményező szerv
értesítése.
Adóérték bizonyítványok készítése, hagyatéki ügyekhez hatósági osztályok
felé, végrehajtási ügyekben az önálló bírósági végrehajtó illetve a NAV felé,
gyámhatósági eljárásokhoz
Vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységek
Ingatlanok adásvételének döntésre történő előkészítése, döntés után a
szerződések előkészítése, szerződéskötést követően a változások
ingatlanvagyon-kataszterben történő rögzítése, ingatlanvásárlás esetén
földhivatali ügyintézés az ingatlan-nyilvántartásba vétel érdekében. Ingatlan
átadás-átvételének lebonyolítása. Adatszolgáltatás az ingatlanvagyont érintő
változásokról a tárgyieszköz-nyilvántartás részére. Pályázati felhívások
kifüggesztése, a honlapon és a Városi Televízióban történő megjelentetése
Ingatlanok ingyenes átvételének lebonyolítása az adásvételhez hasonlóan
Ingatlanvagyon-kataszter folyamatos vezetése. Az adásvételen túl az
értéknövelő
felújítások,
beruházások,
telekalakítások
rögzítése,
forgalomképesség szerinti besorolás módosítása.
Év végi zárszámadáshoz kapcsolódó vagyonkimutatás elkészítése az előírt
tartalommal.
Az ingatlanvagyon folyamatos egyeztetése a tárgyieszköz-nyilvántartás
adataival.
Jelzálogjog-bejegyzések folyamatos
törlések kezdeményezése.

felülvizsgálata,

bejegyzések

illetve

Az önkormányzati ingatlanokat részletre megvásárló ügyfelek fizetési
ütemezés szerinti törlesztésének figyelemmel kísérése, szükség esetén
felszólítása.
Információszolgáltatás
o a vezetői döntésekhez,
o a jogszabályokban előírt szervek részére (KSH, Magyar Államkincstár)
o társosztályok (városfejlesztés, építéshatóság) részére,
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A földhivatali TAKARNET-rendszerből az ingatlan-nyilvántartás adatainak
lekérdezése adásvételt megelőzően, illetve adó- és értékbizonyítvány
kiállítása valamint adótartozással kapcsolatos végrehajtás kezdeményezése
érdekében.
Ingatlanok forgalmiérték-becslésének megrendelése, átvétele, a munka
elvégzésének igazolása.
Ügyfelek teljes körű tájékoztatása az ingatlanok adásvételével kapcsolatban.
Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés előkészítéséhez adatok bekérése
az intézményvezetőktől, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetőitől,
ajánlatkérő összeállítása, kapcsolattartás a biztosítási alkusszal.
Az önkormányzat vagyonát ért káresemények biztosítótársaság felé történő
bejelentése, teljes körű kárügyintézés.
Vagyoni bizonyítványok, adóigazolások, költségmentességi nyomtatványok
kiállítása.
Kötelezettségvállalási, ellenjegyzői, érvényesítői, utalványozói, pénztárellenőri
feladatok ellátása.
Minden munkakör esetében jogszabályok változásának figyelemmel kísérése, annak
alkalmazása a munka során. A gazdálkodással összefüggő szabályzatok
aktualizálása:
• Számviteli politika
• Számlarend
• Eszközök és források értékelési szabályzata
• Pénzkezelési szabályzat
• Leltározási és leltárkészítési szabályzat
• Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés
igazolás és érvényesítés rendjéről
• Selejtezési szabályzat
• Gazdasági szervezet ügyrendje
Természetesen ezen feladatokat mind a 3 önkormányzat, közös hivatal, társulás, 6
nemzetiségi önkormányzatnál el kell látnunk. Óriási energiát kívánó, sokrétű
feladatnak rengeteg túlórával tudunk maradéktalanul eleget tenni.
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IV. BESZÁMOLÓ AZ IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL
Az Igazgatási és Szociális Osztály SzMSz szerint engedélyezett létszáma 9 fő. Az
értékelési időszakban az Igazgatási és Szociális Osztály feladat ellátása során igen
sokrétű államigazgatási, illetőleg hatósági feladatot látott el. Az értékelési időszakra
megállapítható, hogy számos igazgatási területet érintő jogszabály módosult, amely
érintette elsősorban a felnőtt védelmet, illetőleg a gyermekvédelmet, az
építéshatósági feladatellátást.
A jogszabályok módosulásából eredő új feladatok nagyobb felkészülést és
odafigyelést igényeltek az ügyintézőktől.
Az Osztály tevékenységi körébe a következő feladatokat lehet kiemelni.
1.
2.
3.
4.

Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok,
Szociális igazgatási feladatok,
Gyermekvédelmi támogatásokkal kapcsolatos feladatok,
Szabálysértési ügykörben a bíróságnál és szabálysértési hatóságnál korábban
jelentkezett hátralékok behajtás,
5. Birtokvitás ügyek intézése,
6. Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok,
7. Hatósági bizonyítványok igazolások kiadása,
8. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos
feladatellátás,
9. Tűzvédelmi feladatok,
10. Közterületek
használatával,
igénybevételével,
engedélyezésével,
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok,
11. Mezőgazdasági, állategészségügyi feladatok,
12. Telephely engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatok,
13. Magánvállalkozások, kereskedelmi tevékenységek, és idegenforgalommal
kapcsolatos hatósági feladatok elvégzése,
14. Működési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok, illetve ilyen
tevékenységek bejelentésének tudomásul vétele,
15. Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása,
16. Anyakönyvi feladatok,
17. Hagyatéki ügyek intézése,
18. Állampolgárság, névváltoztatási ügyek intézése,
19. Népesség- és lakcím-nyilvántartási feladatok,
20. Kiemelt építéshatósági feladtok ellátását.
21. A fentiekhez kapcsolódó eljárási cselekmények/hiánypótlás, eljárás
felfüggesztése, elintézési határidő meghosszabbítása, tényállás tisztázása
stb./ elvégzése, társszervek Bírósági megkeresésének teljesítése, vagy
elutasítása.
22. Szakácsi község vonatkozásában az önkormányzati, hatósági feladatok
ellátása. Testületi üléssel előkészítése, rendelettervezetek, határozatok
elkészítése, testületi jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása.
A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy az Osztály rendkívül sokrétű, mindenre kiterjedő
feladatellátást végez. Ha azonban a korábban felsorolt tevékenységeket, annak
jellegét figyelembe véve csoportosítjuk, azt mondhatjuk, hogy a feladatok három
kategóriába sorolhatóak, úgymint:
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I. Általános Igazgatási ügyek
II. Szociálpolitikai ügyek
III. Építéshatósági ügyek
A Járási Hivatalok magalakulást követően az eddig Önkormányzati, hatósági
ügykörbe tartó feladatok egy része a Járási Hivatalok hatáskörébe kerül, amely
hármas tagozódást eredményezett:
I. A feladatok egy rész átkerült az új szervezethez.
II. Egyes feladatok kettős hatáskört kaptak, mint a két szerv rendelkezik
hatáskörrel vagy az megosztott/pl.: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat,
lakcímbejelentés, közgyógyellátás, állampolgársági ügyek/
III. Teljes egészében önkormányzati, jegyzői hatáskörben maradtak.
I.

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI FELADATOK
Tárgykör

Szabálysértési
ügyek/behajtás/
Közterület
igénybevételének
engedélyezése
Birtokvédelmi ügyek
Lakásigénylések száma
Lakáskiutalások száma
Nem lakás céljára
szolgáló helyiségek ügye
(kiutalások)
Fakivágás
engedélyezése
Hatósági hirdetmények
kifüggesztése
Működési engedélyek
kiadása Hatályban lévő/
Ker.tevékenység
bejelentése
Telephely engedély
kiadása
Telephely bejelentése

Évek szerinti megosztás
2010
2011
2012
247
196
167

2008
241

2009
286

2013
46

2014
42

22

47

19

52

60

45

28

15
65
2
3

22
64
2
2

10
62
3
-

25
64
9
3

21
44
2
2

17
47
1
22

8
52
2

36

41

31

18

28

28

15

131

131

128

132

128

104

173

129

62

73

82

81

83

85

-

191

221

254

23

24

24

53

23

27

29

2

1

0

-

79

94

114

6

1

7

Szabálysértési feladatellátást az értékelt időszakban a szabálysértési
feladatellátást képezi a korábban jegyző által kiszabott pénzbírság hátralékok, illetve
a Bíróságok által megállapított szabálysértési büntetések behajtása ide értve a
letiltás, foglalás, elzárás foganatosítását, illetve az előövezetés elrendelését.
A közterületek igénybevételével kapcsolatos feladatok számszakilag csökkenést
mutatnak, annak ellenére, hogy a közterületet igénybe vevők száma nem csökkent,
illetve, hogy a Képviselő-testület az igénybevételi díjat nem emelte. A közterületek
ellenőrzését az eltelt időszakban folyamatosan végeztük.
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Jogszabály módosulása során a továbbiakban önkormányzati rendelet
szabálysértési tényállást nem állapíthat meg, ezért az engedély nélküli közterület
foglalás esetében hathatósabb intézkedést nem tudunk tenni.
A birtokvédelmi ügyek 2014 évben csökkenés figyelhető meg a birtokvédelmi
ügyek tekintetében. Az értékelési időszakban is előfordult olyan ügyek, amelyeket
kijelölés útján végeztünk el. A jelentkező birtokvitás ügyek egy része, – amely 2014
évben is jelentkezett – szoros összefüggésben van az ebtartással, az engedély
nélküli ipari tevékenység űzésével, vagy kereskedelmi feladtok ellátásával.
Körültekintő munkát igényel a tényállás tisztázása, amely valójában arra is választ
adott, hogy mely jogszabály alkalmazandó a kérdéses ügyben, vagyis hogy valóban
a kérelmet a birtokvédelem tárgykörében kell e elbírálni. Tekintettel arra, hogy az
általános szabályt/birtokvita/megelőzi a speciális szabályozás/állattartás, ipari
tevékenység végzése/az ügyek jelentős része nem a birtokvédelemre vonatkozó
szabályok szerint került elbírálásra.
A lakásigénylések száma viszonylag emelkedő tendenciát mutat. A jogszabályi
rendelkezésnek eleget téve a lakásigénylők anyagi helyzetének átvilágítása évente
megtörténik és a Humánpolitikai Bizottság évente lakás kiutalási névjegyzéket készít.
Tekintettel arra, hogy korábban lakások jelentős része értékesítésre került, illetőleg
azok a családok, akik lakásukat nem kívánták megvásárolni, bérlőként használják a
lakást, minimális számú lakáskiutalásra kerül sor.
A névjegyzéken jelenleg 6 fő szerepel.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában érdektelenség
tapasztalható, több helyiség jelenleg is üresen áll, annak ellenére, hogy ezek
mindegyiket több ízben volt pályáztatva. Az eredményes hasznosítás érdekében
döntött úgy a Képviselő-testület, hogy huzamosabb időn át üresen álló helyiség
igénybevétele esetén az első évben 20 %, a másik évben pedig 10 % bérleti
díjkedvezményt biztosít, és a bérleti díjat nem emelte. Ennek ellenére többszöri
pályáztatás után sem érkezett pályázat szinte egész évében pl.:a Borsodi u 4. szám
alatt lévő helyiségekre.
Fakivágás engedélyezésének köre szintén csökken, mivel a magántulajdonban
lévő fák kivágásához engedélyt már nem kell kérni, csupán a közterületen lévő, vagy
védett fa kivágása engedélyköteles és minden esetben pótlási kötelezettséget kell
előírni.
Kazincbarcika városban történő beruházás kapcsán 3 esetben jártunk el - kijelölés
alapján - olyan ügyekben, amikor a fás szárú növényzet kivágására Kazincbarcikán
került sor.
A hatósági hirdetmény kifüggesztését a termőföldről szóló törvény, valamint az új
Polgári Törvénykönyv alapján fennálló elővásárlási és elő-haszonbérleti jog alapozza
meg. Ennek megfelelően az Osztály végzi az ingatlanra vonatkozó elfogadott vételi,
haszonbérleti ajánlat kifüggesztését és záradékolását.
A
kereskedelmi
egységek
működésével
kapcsolatos
feladatellátás
egyszerűsödött. Az egyszerűsítés azonban nem jelenti az ez irányú feladat
csökkenését. A módosítás szerint bizonyos tevékenységi körök esetén csupán
bejelentési kötelezettség terheli az ügyfelet, és tevékenységét a bejelentés
tudomásulvételével egy időben megkezdheti. Csupán néhány tevékenységi kör az,
amelyre vonatkozóan a jogszabály érvényes működési engedély meglétét követeli
meg.
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Ez esetben a feltételek megléte még a tevékenység megkezdése előtt, míg a korábbi
esetben a tevékenység megkezdését követően kerül vizsgálatra. 2014. évben 24
bejelentés érdekezett tevékenység folytatására és összességében 85 olyan
kereskedelmi egység működött, mely működési engedély meglétét követelte meg.
A kereskedelmi egységek ellenőrzését folyamatosan végezzük, előre meghatározott
ütemterv, illetve lakossági bejelentés alapján.
A telephely engedélyezéssel kapcsolatos jogszabály is jelentősen módosult, míg
korábban a körzet központ jegyzője folytatta le a telephely engedélyezési eljárásokat
és végezte az ellenőrzéseket, addig 2012-ben már a feladatkör átkerült a települési
önkormányzat jegyzőjéhez. Ez a hatásköri változás eredményezte az ügyszám
jelentős csökkenését.
Tárgykör
Halálesetek
anyakönyvezése
Házasságkötések
anyakönyvezése
Teljes hat. apai elism.
nyilatkozat
Hagyatéki ügyek
Névváltoztatási ügyek
Állampolgársági ügyek
Hatósági bizonyítványok

2008
382

Évek szerinti megosztás
2009
2010
2011
2012 2013
441
413
419
410
507

2014
422

41

28

30

25

22

14

31

87

79

72

105

77

77

35

246
13
155

230
17
1
40

225
23
2
35

230
17
9
37

250
22
6
18

236
19
3
4

256
13
12
1

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

helye

szerinti

A halálesetek száma csökkenést mutat.
A házasságkötések száma azonban jelentős mértékben nőtt még 2013-ban 14
házasságkötés anyakönyvezésére került sor, addig tárgy évben 31 házasságot
kötöttek.
Az anyakönyvi ügyintézéssel szorosan összefügg a hagyatéki feladatellátás.
A városunkban állandó lakhellyel rendelkező személyek elhalálozása esetén
folytattuk le az eljárást, de teljesítettük más polgármesteri hivatalok meghallgatásra
irányuló kérelmét is.
A hagyatéki ügyek száma emelkedést tükröz, amely magába foglalta az örökösök
nyilatkozatát, az elhunyt ingó- és ingatlan vagyonának feltérképezését, értékének
megállapítását, illetőleg az iratanyag közjegyzőhöz történő továbbítását.
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Eredményesen vezettük be azt a megoldást, hogy a Kazincbarcikai 1-es és 2-es
Számú Közjegyző heti rendszerességgel szerdai napokon városunkban tartanak
ügyfélfogadás, így az idős hozzátartozót megkímélik az utazás fáradalmaitól.
A névváltoztatási ügyek száma csökkenést mutat a 2013 évben jelentkező 19
kérelemmel szemben a 2014-ben rögzített 13 névváltozási ügy lánykori név
visszavételére irányult
Viszonylag nőtt az állampolgársági ügyek. 2014-ben 12 polgár tette le az
állampolgársági esküt.
A hatósági bizonyítványok kiadására elsősorban iskolai oktatással kapcsolatos
felhasználásra, az azonos lakcímen lakók igazolása történik meg. E mellett külföldi
adóhatóságnál történő felhasználás céljára adtunk ki hatósági bizonyítványokat,
amely a lakcím-nyilvántartás adatait igazolta.
II.

SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYEK
Tárgykör

Aktív korúak
ellátásának
megállapítása /fő
Aktív korúak
ellátásának
szüneteltetése /fő
Aktív korúak
ellátásának
megszüntetése /fő
Visszafizetést
elrendelő határozatok
Önkormányzati segély
(felnőtt)

2008
645

Évek szerinti megosztás
2009 2010 2011 2012
2013
1111 544
283
662
313

2014
317

183

368

481

504

456

609

514

573

1072

602

423

601

179

332

106

92

109

85

96

126

157
1304 fő/
2449
alkalom
7

1793

1870 1834 1715

1510

Közgyógyellátás
(méltányosság)
Lakásfenntartási
támogatás
Egészségkárosodotta
k támogatása
Önkormányzati segély
(temetési)
Köztemetés
Önkormányzati segély
(gyermek)

971

625

539

651

609

1392 fő/
2747
alkalom
43

353

383

375

454

495

480

305

33

33

32

36

68

77

85

52

63

62

51

49

60

41

11
899

9
954

6
958

6
836

5
658

Rendszeres gyv.
kedvezmény
Kiegészítő gyv.
kedvezmény
Óvodáztatási
támogatás

944

965

958

955

935

27
236 fő/
375
alkalom
888

28
152 fő/
249
alkalom
840

6

7

5

4

6

6

7

-

19

22

30

43

50

42
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Ez az ügykör foglalja magába a jegyzői hatáskörbe tartozó ellátások megállapítását
és az önkormányzati ügybe tartozó döntések előkészítését.
Összességében az rögzíthető, hogy a Képviselő-testület az éves költségvetésében
biztosította a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi keretet.
A Humánpolitikai Bizottság a nem alanyi jogon járó támogatások esetében
körültekintően a családok anyagi és szociális helyzetének, a korábban kapott
támogatások figyelembevételével járt el.
2014 évtől jelentős változás hogy a gyermekvédelmi, az átmeneti és a temetési
segély önálló „létezése” megszűnt és a három segély „önkormányzati segély”
elnevezést kapta.
A segély fajtájának függvényében – annak jellegét és szükségszerűségét figyelembe
véve – a képviselő testület új rendeletet alkotott melyben a hatáskört egyrészt a
humánpolitikai Bizottsághoz másrészt pedig a polgármesterhez telepítette.
Aktívkorúak ellátásával kapcsolatban fontos jogszabály módosulás történt, amely
kötelezővé tette az egy éven belüli, 30 napos munkavállalási kötelezettséget.
Amennyiben a támogatott ezt nem tudta teljesíteni a támogatás folyósítását meg
kellett szüntetni. Az értékelési időszak utolsó évében ugyanakkor, a mindennapos
jogalkalmazás esetén munkánkat nehezítette az a tény, hogy a munkavállalás
elmulasztását az ügyfél semmiféleképpen nem igazolhatta, így annak az ügyfélnek is
meg kellett szüntetni a támogatás folyósítását, akit egészségügyi állapotára
tekintettel „alkalmatlannak” minősítettek.
A számszaki adatok azt bizonyítják, hogy az ügyfelek jelentős része elmulasztja
bejelenteni, hogy más ellátásban részesül, így az éves felülvizsgálat során derül fény
arra, hogy az ellátást jogalap nélkül vette fel, így visszafizetésre lettek kötelezve.
Az önkormányzati (átmeneti) segélyek vonatkozásában a korábbi évekhez
viszonyítottan csökkenés figyelhető meg, annak ellenére, hogy a családok anyagi
helyzete nem javult. E mellett a képviselő-testület rendelet módosításával kizárta,
hogy egy család ugyanazzal az indokkal többféle támogatási formát igényeljen.
A közgyógyellátás 2014. január 1. napjától úgy változott, hogy az alanyi és
normatív alapon kiadható közgyógyellátásra jogosító igazolványokat a Járási Hivatal
feladatkörébe került át, Önkormányzatunk méltányossági alapon jogosult a
megállapításra. Ez a kettős hatáskör több problémát jelent, hiszen a kérelmezőnek
elsődlegesen a Járási Hivatalnál kell benyújtani kérelmét. Amennyiben a Járási
Hivatal az alanyi jogon járó közgyógyellátási kérelmet elutasítja, erről Hivatalunkat
nem értesíti így az ügyfélnek a méltányossági alapon történő közgyógyellátás
megalapítását újból kell kérelmeznie. Ez az eljárás az ügyfeleket hátrányosan érinti
tekintettel az idő múlására, mivel több esetben a gyógyszer biztosítása egészségük
megőrzésének egyik legfontosabb feltétele.
A korábbi évekhez viszonyítottan csökkent a lakásfenntartási támogatottak köre.
Ezt a közüzemi díjak emelkedése indokolja, a támogatási összeg jelentős része
vízdíj, szemétszállítás, lakbér ellentételezésére a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit
Kft. részére került átutalásra.
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Az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesültek száma az
előző évekhez viszonyítva csekély emelkedést mutat. Ennek oka elsősorban az,
hogy sokan nem tudják a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz szükséges 30
nap biztosítási időt megszerezni, ezért igénylik meg egészségi állapotukra tekintettel
a támogatást és sokan meg is felelnek a feltételeknek.
Az önkormányzati (temetési) segély összege az értékelési időszakban azonos
volt, a feltételek megléte esetén az eltemettetésről gondoskodó támogatásban
részesülhetett. A Képviselő-testület módosította rendeletét, mely szerint a támogatás
mértéke jövedelemfüggővé vált.
A közköltséges temetések száma emelkedett. Az eltemettetésről gondoskodni nem
akaró hozzátartozó részére részletfizetést biztosítottunk, de ennek ellenére
visszafizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, letiltható jövedelmük, vagy
eljárás alá vonható vagyontárgyuk viszont nincs. A feltüntetett 28-ból 16 fő vidéki
halott volt, melynek összegét a települési önkormányzat megtérítette számunkra.
A Humánpolitikai Bizottság 2014 évben 26 alkalommal ülésezett, összesen 202
határozatot hozott.
A fentiekben irt feladatokon túl elvégeztük más szervek /Járási Hivatal, Bíróságok,
Nyufig stb/ megkereséseinek teljesítését.
Az osztály feladatkörébe tarozok Szakácsi község hatósági, önkormányzati ügyeinek
intézése, így a fentiekben irt feladatokat a községre vonatkozóan is elláttuk.
Szintén végezzük és végeztük Szakácsi község testületi üléseinek előkészítést,
testületi anyagainak, rendeleteinek felülvizsgálatát előkészítést, azok nyilvántartását,
illetve gondoskodtunk a testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és
továbbításáról.
Ugyan ezt a feladatot elláttuk a Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
vonatkozásában.
IV. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK
Tárgykör
Építési engedély kiadása
Bontási engedélyekkel
kapcs.elj.
Használatbavételi eng. elj.
Használatbavétel
tudomásulvételi eljárás
Fennmaradási eng. eljárás
Szakhatóságként való
közreműk.
Hatósági bizonyítványok
száma
Egyéb eljárások – iktatott
ügyek
Egyéb végzések
Értesítés eljárás
megindításáról
Hatósági szolgáltatás

2008
141
7

Évek szerinti megosztás
2009 2010 2011 2012 2013
138
80
65
79
59
4
2
4
15
1

2014
66
-

48
-

57
-

48
-

61
-

61
-

31
-

14
27

3
106

1
102

1
30

6
30

4
41

2
20

2
39

-

-

36

67

74

82

32

8

8

59

59

46

149

195

-

-

-

-

-

338
86

346
58

-

-

-

-

-

-

6
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Építéshatósági feladatellátás
A tevékenységet az osztályon belül csoporttagozódásban látjuk el. A jegyzői
hatáskörbe tartozó építéshatósági feladatok 45 településre terjednek ki.
Eljárásainkat az építésügyi hatósági eljárást támogató elektronikus dokumentációs
rendszerben - ÉTDR-ben folytatjuk le.
Az elmúlt évben az elektronikusan indított kérelmek száma jelentősen nőtt, egyre
több ügyfél használja az elektronikus feltöltést, így az ügyfélszolgálatosként
végzendő feladataink csökkentek. Természetesen , amennyiben az ügyfél a kérelmét
papír alapon hozza be hatóságunkhoz - a megfelelő tájékoztatás mellett – az ÉTDR
–be történő feltöltést elvégezzük.
Az ÉTDR működtetéséhez szükséges technikai feltételek hatóságunk számára
biztosítottak, a rendszer működésének kezdeti nehézségei is sokat változtak az
elmúlt két évben, bár még nem működik az ÉTDR minden modulja, a meglévő
modulokat rutinosan használjuk.
A leggyakrabban előforduló építéshatósági eljárások:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Építési és módosított építési engedélyezési eljárás
Használatbavételi engedélyezési eljárás
Fennmaradási , fennmaradási és továbbépítési engedélyezési eljárás
Az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása
Tudomásulvételi eljárások:
Jogutódlás tudomásulvétele
Használatbavétel tudomásulvétele
Hatósági bizonyítványok kiállítása
Szakhatósági eljárások

Az ügyfél kérelmére elektronikusan, vagy papír alapon építésügyi hatósági
szolgáltatást nyújtunk.
Az eljárásokban a tényállás tisztázásához helyszíni szemlét tartunk, illetve
jogszabályban foglaltak szerint helyszíni ellenőrzést végzünk.
Vezetjük a nyilvántartásokat és statisztikai adatszolgáltatást végzünk.
Kijelölés alapján az illetékességi területünkön kívül lévő eljárásokat (pl. fakivágási
engedélyezés) lefolytatjuk, illetve szakhatósági eljárásban jegyzői szakhatósági
állásfoglalást adunk.
Munkánkat az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával, az ÉTDR rendszer és az E-napló
(elektronikus építési napló) használatának gyakorlati segítésével végezzük.
2014. évben fellebbezési eljárás nem volt építéshatósági ügyben.
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V. Beszámoló a Kistérségi Hivatal munkájáról
A Kistérségi Hivatal SzMSz szerint engedélyezett létszáma 2 fő. A beszámoló a
Többcélú Társulás munkaszervezetének tevékenységét teljes körűen mutatja be, így
annak vannak olyan részei is, amelyek településünket nem érintik.
Pénzügyi- gazdálkodási feladatok
A Társulás gazdálkodásának könyvvezetési, számviteli feladatait, a projektek
elkülönített könyvelését 2 fő munkatárs és egy fő mérlegképes könyvelő - projekten
belül megbízási szerződés alapján - látja el.
A többcélú kistérségi társulás éves költségvetésének összeállítását megelőzően,
annak előkészítéseként elkészül a költségvetési koncepció, valamint a Társulás
költségvetése, meghatározott szerkezetben. Kidolgozásra kerülnek az előirányzat
módosítási javaslatok.
A munkatársak ellátják az üzemeltetési, fenntartási
beruházások pénzügyi teljesítését, nyilvántartásba vételét.

működési

feladatokat,

Eleget tesznek az orvosi ügyeletek működtetési hozzájárulásának beszedése,
nyilvántartása, tovább utalása feladatoknak.
Munkavállalók részére nem rendszeres kifizetésének, változó bér jelentése az KIR3
programban.
A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat a házipénztár és pénzkezelési szabályzat
szerint látják el. A KSH felé előírt határidőkben gazdasági eseményekről adatot
szolgáltatnak. A NAV felé a jelentési kötelezettségeknek határidőben eleget tesznek.
Ellátják a kistérségi társulás működésével kapcsolatos gazdasági események
nyilvántartását, főkönyvi könyvelését, amely TATIGAZD program segítségével
történik.
Jogszabályban előírt időszakonként és tartalommal adatot szolgáltat (Pénzforgalmi
jelentés, Mérlegjelentés).
Elkészítik a féléves, éves beszámolót a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága
által meghatározott határidőre az eber42 programsegítségével.
Ellátják a kistérségi foglalkoztatásokhoz kapcsolódó munkaügyi feladatokat munkaviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, szabadság nyilvántartás
vezetése, jelentés készítése a munkából való távolmaradásról, munkáltatói
igazolások kiadása.
A Társulás számára előírt pénzügyi jelentési és beszámolási kötelezettségnek
minden esetben határidőben eleget teszünk.
Pályázatok, projektek megvalósítása
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása fejlesztéssel kapcsolatos feladatait
szintén 2 fő látja el. Tevékenységük nagy részét a kistérség fejlesztését szolgáló
pályázati források felkutatása, pályázatírás, pályázatok lebonyolítása jelentik.
2014. évben is aktív pályázati tevékenység folyt a társulásnál.
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Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által elnyert és folyamatban lévő
projektjeiről az alábbi tájékoztatást adom.
1./ „Kistérséget építünk” – Foglalkoztatási program keretében nyújtott
segítségnyújtás az Edelényi Kistérségben
Konstrukció: TÁMOP-5.1.1-09/6
Támogatás: 135 454 780 Ft
A „Kistérséget építünk” foglalkoztatási projekt a „Több lábon” projekt folytatása.
Méretében és időtartamában eltér az előző projekttől. A projekten belül 41 fő, az
Edelényi kistérségben élő - lehetőleg diplomával rendelkező - tartós munkanélküli, 50
éven felüli, gondozásból visszatérő vagy pályakezdő, személy foglalkoztatására
került sor, 13 hónap időtartamban.
A projekt megvalósítása:
A projekt időtartama: 2012. szeptember 1. – 2013. szeptember 30.
A projekt megvalósítása során munkavállalóink kihelyezése által a térség alábbi
települései, a településen belül az alábbi cégek részesültek kedvezményben:
Sorszám Település neve
Szendrő
Edelény
Borsodszirák
Perkupa
Szuhogy
Edelény
Edelény
Jósvafő
Edelény
Szendrő
Tornabarakony
Edelény
Hidvégardó
Szendrőlád
Perkupa
Edelény
Szendrő
Teresztenye
Szendrő
Szendrő
Edelény
Ziliz
Edelény

Kedvezményezett cég neve
Szendrő Város Önkormányzata
Foster
Gyula
Nemzeti
Örökséggazdálkodási
és
Szolgáltató
Központ - Kastélysziget projekt
Policell Kft.
Egységes Óvoda és Bölcsőde
Hungaropec Kft.
Szent Miklós Görög. Kat Ált. Isk.
Borsod-Torna-Gömör Egyesület (LEADER
HACS)
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Apáczai Csere János Ált. Isk.
Tornabarakony Község Önkormányzata
Edelény Város Önkormányzata
Hidvégardó Község Önkormányzata
Bhim Rao Egyesület
Perkupa Község Önkormányzata
Városi Könyvtár
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda
Teresztenye Község Önkormányzata
Közművelődési Központ és Könyvtár
Galva Kft.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal Földhivatala
Edelény Járási Földhivatal
Mesevár Napközi Otthonos Óvoda
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú
Nonprofit Kft.
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Fő
2
2
2
2
1
2
2
2
17
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

Edelény
Szalonna
Borsodszirák

Csereháti Településszövetség
Szalonnai Körjegyzőség
Borsodszirák Község Önkormányzata

2
1
1

Továbbfoglalkoztatás:
A „Kistérséget építünk” – Foglalkoztatási program keretében nyújtott segítségnyújtás
az Edelényi Kistérségben program első szakasza lezárult 2013.09.30-án, azonban a
továbbfoglalkoztatás lehetőséget kértük a közreműködő szervezettől, amit a projekt
lehetővé tett. Ennek keretében összesen 10 főt tudtunk továbbfoglalkoztatni,
összesen 4 hónapig.
A továbbfoglalkoztatás megvalósítása:
A projekt időtartama: 2014. február 1. – 2014. május 30.
A továbbfoglalkoztatás során elfogadott támogatás: 10 563 330.A továbbfoglalkoztatás megvalósítása során munkavállalóink ismét kihelyezése által
a térség alábbi települései, a településen belül az alábbi cégek részesültek
kedvezményben:
Sorszám Település neve
Edelény
Martonyi
Edelény
Edelény
Szendrőlád
Perkupa
Edelény

Kedvezményezett cég neve
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

Fő
3

Martonyi Község Önkormányzata
Városi Könyvtár
Edelény Város Önkormányzata
Gombaüzem
Egységes Óvoda és Bölcsőde
Borsod-Torna-Gömör Egyesület

1
1
1
1
1
2

2./ Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi
Kistérségben” megnevezésű, TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012
A projekt időtartama: 2013.05.02-2015.04.30.
Támogatás: 588 018 850.Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása és a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezettel közösen, konzorciumi együttműködésében zajló „Komplex
program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben”
megnevezésű,
TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012
azonosító
jelű
projekt
megvalósítási időtartama félidőhöz érkezett. Az 56 projektelemből álló program
tevékenységei közül, 2013. május 2- a óta az alábbiak valósultak meg:
• Kistérségi Gyerekesély Iroda működtetése – 18 fő.
• Kistérségi Gyerekesély Bizottság működtetése.
• Edelényi Közösségi Ház és Biztos Kezdet Ház felújítása.
• Edelényi Közösségi Ház Működtetése – 4 fő.
• Biztos Kezdet Gyermekházak működése 4 településen (Edelény, Balajt,
Szendrő, Bódvalenke).
• Tanodajellegű szolgáltatások üzemeltetése 4 településen (Rakaca,
Rakacaszend, Szendrőlád, Szuhogy).
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• Iskolai szociális segítők foglalkoztatása 6 iskolában (Borsodi Általános Iskola,
Új-Esély Oktatási Központ, Szendrőládi Általános Iskola, Apáczai Csere János
Általános Iskola, Általános Iskola Rakaca, Bódvaszilasi Körzeti Általános
Iskola).
• Egészségnappal egybekötött egészségügyi szűrés gyermekek részére 18
alkalommal a kistérség 11 oktatási intézményében közel 2000 gyermek
leszűrésre került.
• Mozgó nőgyógyászati szolgáltatás havi rendszerességgel a kistérség 18
településén.
• 19 pedagógus pályaorientációs képzése.
• 19 pedagógus óvoda-iskola átmenethez kapcsolódó képzése.
• 5 oktatási intézmény bekapcsolása a HISZEM programba.
• A kistérség 4 szociális alapszolgáltató intézményének segítése,
intézményenként 20 alkalmas programsorozattal.
• BKH szemléletet erősítő képzés szakemberek és szülők számára a kistérség
6 településén.
• Kis egészség és sportnapok megrendezése a kistérség 20 oktatási
intézményében.
• Iskola- és óvodakert kialakítása 10 óvodában és iskolában.
• Mezőgazdasági képzés öt településen, településenként 20 fő számára.
• Tematikus képzések 5 alkalommal a kistérség területén dolgozó szakemberek
számára.
• Szakmaközi hálózatosodást segítő szakmai rendezvények megtartása kettő
alkalommal.
• 7 napos iskolai közösségépítő táborok szervezése a kistérség 7 oktatási
intézménye számára.
• A térségi nevelési tanácsadó megerősítése logopédus, gyógypedagógus,
fejlesztőpedagógus és pszichológus szakemberek bevonásával.
A projekt eredményeiről a lakosság felé 2014. május 29-én és 30-án egy
nagyszabású projektátadó ünnepség keretében nyújtottunk tájékoztatást. Az
projektről folyamatosan tájékozódhat a Kistérségi szakmai Napon megtalálható
projektsátorban és a tegya.hu honlapon.
3./ Pedagógiai innováció az Edelényi Kistérségben
2014.április 30-án befejeződött a Pedagógia innováció az Edelényi Kistérségben
projekt.
Konstrukció: TÁMOP-3.3.7-09/1-2010-0010
Támogatás: 97 060 000 Ft
A projekt ideje: 2011. november 1. – 2014. április 30.
A projekt megvalósítása:
A projekt célja a térség hátrányos helyzetéből adódó kompenzáció a térségben
működő és az ott tanuló gyerekek és az ott dolgozó pedagógusok részére
Célcsoportjai:
fenntartók: kezdetben minden olyan intézményfenntartót bevontunk, akik köznevelési
intézményt tartottak fent, jelenleg csak az óvodákat működtető önkormányzatokat
célozzuk meg az fenntartott intézményeken keresztül
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intézményvezetők: akik nélkül a program nem lenne megvalósítható
pedagógusok: akik a gyakorlatban végrehatják a tevékenységeket
tanulók. akiknek aktív részesei – a jelenleg is folyó- tevékenységeknek
Bevont intézmények:
minden általános iskolai feladatot ellátó intézmény:
Szathmáry Király Ádám Körzeti Általános Iskola, Boldva
Borsodsziráki Általános Iskola, Borsodszirák
Alapítványi Oktatási Központ, Edelény
Szt Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Edelény
Borsodi Általános Iskola, Edelény
Szendrőládi Általános Iskola, Szendrőlád
Martinkó András Általános Iskola, Szuhogy
Apáczai Csere János Általános Iskola, Szendrő
Szalonnai Általános Iskola, Szalonna
Szini Általános Iskola, Szin
Aggteleki Általános Iskola, Aggtelek
Ménes-völgyi Tudásvető Alapítványi Általános Iskola, Szögliget
Körzeti Általános Iskola, Bódvaszilas
Rakacai Általános Iskola, Rakaca
Körzeti Általános és Szakiskola, Lak
a pedagógus képzésekbe bevonásra kerültek az óvodák is:
Napköziotthonos Óvoda, Bódvaszilas
Mesevár Napköziotthonos Óvoda, Boldva
Mesevár Napköziotthonos Óvoda, Zilizi Tagóvoda
Bartók Béla Általános Művelődési Központ, Napköziotthonos Óvoda
Nefelejcs Óvoda, Edelény
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Napköziotthonos Óvoda, Szuhogy
Napköziotthonos Óvoda, Hangács
Napköziotthonos Óvoda, Hidvégardó
Napköziotthonos Óvoda, Jósvafő
Napköziotthonos Óvoda, Aggtelek
Napköziotthonos Óvoda, Pekupa
Napköziotthonos Óvoda, Rakaca
Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda, Szendrő
Napköziotthonos Óvoda, Szalonna
Napköziotthonos Óvoda, Szin
Napköziotthonos Óvoda, Szögliget
Napköziotthonos Óvoda, Szenrőlád
Napköziotthonos Óvoda, Tomor
a továbbképzéseken összesen 264-en vettek részt.
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A tanulói tréningek a következő időpontokban kerültek megrendezésre ebben az
évben:
Iskola neve
Helység
Létszám Időpont

Apáczai Csere János Általános Szendrő
Iskola 4 alkalom
Általános Iskola
Szin

66 fő

október 14-15-16.

15 fő

november 13-15.

Általános Iskola

Rakaca

18 fő

szeptember 16-17-18

Általános Iskola

Szalonna

15 fő

szeptember 18-19-20.

Görögkatolikus Általános Iskola 2
Görögkatolikus Általános Iskola 3
Görögkatolikus Általános Iskola 4
Általános Iskola
Martinkó András Általános Iskola
1.
Szathmáry Király Ádám Körzeti
Általános Iskola
Bartók Béla ÁMK , Általános
Iskola
Általános Iskola és Szakiskola
Körzeti Általános Iskola 1.

Edelény
Edelény
Edelény
Szendrőlád
Szuhogy

24 fő
25 fő
26 fő
22 fő
15 fő

október 7-8-9.
december 4-6.
október 22-25.
október 16-17-18.
szeptember 11-12-13.

Boldva

21 fő

november 4-5-6.

Borsodszirák

16 fő

Lak
Bódvaszilas

11 fő
26 fő

2013. december 18-1920
november 4-6.
2013. október 7-

Általános Iskola
Ménes-völgyi
Tudásvető
Alapítványi Általános Iskola 2
alkalom
Borsodi Általános Iskola 1.
Borsodi Általános Iskola 2.
Borsodi Általános Iskola 3.
Alapítványi Oktatási Központ

Aggtelek
Szögliget

7 fő
23 fő

2013. november 5-6-7.
szeptember 9-10-11.

Edelény
Edelény
Edelény
Edelény

15 fő
15 fő
16 fő
15 fő

2013. szeptember 18-20
december 4-6.
2013. szeptember 18-20
november 19-20-21

2013. július 1-5 között került sor ebben az évben az „ismeretlen ismerős”
múzeumpedagógiai tábor lebonyolítására. Ebben az évben a következő
intézményekből vettek részt a hatodik osztályos tanulók a táborban, ahol teljes
ellátást kaptak:
Szathmáry Király Ádám Általános Iskola, Boldva
Alapítványi Oktatási Központ, Edelény
Borsodi Általános Iskola, Edelény
Szt Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Edelény
Szendrőládi Általános Iskola, Szendrőlád
Körzeti Általános Iskola és Szakiskola, Lak
Körzeti Általános Iskola, Bódvaszilas
Borsodsziráki Általános Iskola, Borsodszirák
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Minden a programba bevont általános iskola – jelenleg- nyolcadik osztályos
osztályfőnökei és intézményvezetői határozott idejű szerződés keretében dolgozzák,
ki a második körös pedagógiai innovációjukat, amiért megbízási díjat kapnak!
Minden iskolába eljuttattuk a múzeumpedagógiai foglalkozáshoz kapcsolódó tanári
és tanulói kiadvány példányait és a tanulók megismeréséhez jól használható
módszertani kiadványt is.
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai
Intézet
által
meghirdetett,
elnyert
IFJ-GY-13-B-10552
azonosítószámú pályázatnak köszönhetően a gyermekek táboroztatása megtörtént.
4./ Ismerd meg az Edelényi Kistérség természeti-, kulturális- és építészeti
örökségét alkotó programjainak bemutatása
A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai
Intézet
által
meghirdetett,
elnyert
IFJ-GY-13-B-10552
azonosítószámú pályázatnak köszönhetően a gyermekek táboroztatása megtörtént.
Az Edelényi Kistérség természeti és építészeti környezete számos, rejtett,
gyermekek és felnőttek számára egyaránt érdekes, felfedezésre váró helyeket
tartogat. A tábor célja az volt, hogy, ezeknek a helyeket, a hagyományokat
ismertesse az általános iskolás gyermekek számára. A tábor a térség 9 településével
ismertette meg a 10-14 éves korú
gyermekeket, több településen nyílt lehetőség szakmák kipróbálására - agyagozás,
nyomdázás, papírmerítés- a települések életében évszázadokra visszanyúló
műemlékek -kastélyok, templomok, gyűjtemények, földvárak- megtekintésére,
történelmi múltjának megismerésére, rajzolási és szabadidős tevékenységekre.
A tábor során a szállást az Edelényi Kistérségben gyermekek számára szórakoztató,
kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújtó Rakaca-tavi Szalonna Tópart Vendégház
biztosította 4 nap 3 éjszaka időtartamra. Az étkeztetési lehetőséget egy vállalkozó
biztosította (Molnár Ferenc)
igény szerint a szálláson a 16 gyermek és 2 felnőtt számára. A települések közötti
utazási lehetőséget Perkupa Községi Önkormányzat autóbuszának segítségével
valósult meg.
települések közötti utazási lehetőséget Perkupa Községi Önkormányzat
autóbuszának segítségével valósult meg. A tábor előkészületeinek során figyelembe
vettük az általános iskolás gyermekek korát, lakóhelyét, érdeklődésük, figyelmük
felkeltéséhez leginkább illeszkedő programokat. A programban hátrányos helyzetű
családok gyermekei is részt vettek, akiknek így lehetőségük nyílt megismerni a
lakóhelyükön kívüli látnivalókat is. A diákok a 10-14 éves korosztályba tartoznak, s
összesen 5 különböző településen élnek, de mindannyian a Borsodi Általános
Iskolában tanulnak.
A tábor a térség 9 településével ismertette meg a gyermekeket. Többek között
ellátogattak a Martonyi Három-hegyi Pálos templom és kolostorromhoz,
Hidvégardóba a Gedeon-kúriába, felfedezték a szögligeti Szádvár romjait, Szendrő
nevezetességeit. Szinpetriben, a Nagy Könyv és a Vízimalom megtekintése után a
nyomdázás, papírmerítés rejtelmeit is kipróbálhatták.

140

A kastélyok, templomok, gyűjtemények megtekintése, megismerése rajzolási és
szabadidős tevékenységet is foglalt magában. Végül játékos vetélkedő keretében az
utolsó, negyedik napon a gyermekek számot adtak a kirándulás alatt szerzett
ismereteikről.
5./ Az Edelényi Kistérségi KEF által megvalósított tevékenységek köre,
indokolása:
KAB-KEF-13
1./ KEF ülések szervezése, továbbképzés a KEF tagok számára
Időpontok: 2013. szeptember, 2013. november, 2014. február, 2014. április, 2014.
május,
Tevékenységek bemutatása: beszámolók elfogadása, pályázati lehetőségek
vizsgálata, működéssel kapcsolatos döntések meghozatala, együttműködés
biztosítása, új tagok felvétele, kormányhivatallal, járási hivatallal történő
kapcsolatfelvétel, együttműködés kidolgozása.
Éves munkaterv, valamint a stratégiához kapcsolódó cselekvési terv összeállítása,
stratégiaátdolgozása, összehangolása a nemzeti drogstratégiával.
2./ Szakmai konferenciákon való részvétel,
Időpontok: 2013. december, 2014. február, 2014. március
Tevékenységek bemutatása: Országos, regionális, helyi konferenciákon való
részvétel
3./ médiumokkal való együttműködés
Időpontok: a program ideje alatt folyamatosan
Tevékenységek bemutatása: Helyi médiában való szereplés, ami helyi képújságot
jelent, KEF népszerűsítése, események megjelentetése. A kistérségben működő
Bódvapressz hírportálon való állandó megjelentetés
4./ szakmai tanulmányút a KEF tagság számára,
Időpont: 2014. 04. hó
Tevékenységek bemutatása: Kistérségi KEF látogatása Célja tapasztalatszerzés, a
KEF működésének megismerése, közös programok, pályázatok, együttműködési
lehetőségek vizsgálata. Eddigi tapasztalatcserék nagyon hasznosnak bizonyultak,
sok ötletet, programot sikerült tanulnunk, elsajátítanunk, amit saját területünkön
alkalmazni tudunk.

ÖSSZEGZÉS
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjeként elsődleges célom, hogy a
Hivatalt a lakosság többségének megelégedése szerint vezessem.
Remélem, hogy a Hivatal tevékenységéről szóló beszámolóval átfogó képet adtunk a
mindennapi tevékenységünkről, és a városért végzett munkánkról.
Edelény, 2015. február 6.
Vártás József
jegyző
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5./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 16. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
(Magyar Árpádné képviselő az üléstermet elhagyta, így a jelenlévő képviselők
létszáma 10 fő.)
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 10 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, (Magyar Árpádné
képviselő a szavazásban nem vett részt) majd meghozta az alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
módosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal „Alapító Okirat”-ának
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban: Képviselő-testület) az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Alapító Okiratának módosítását a határozat 1. melléklete
szerint jóváhagyja.
2. Képviselő-testület az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2.
mellékleteként jóváhagyja.
3. Képviselő-testület elrendeli az okiratok törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés céljából a Magyar Államkincstár részére történő
megküldését.
4. Az Alapító Okirat módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő
bejegyzéssel lép hatályba.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: MÁK, osztályok
142

1.melléklet a 17/2015. (II.12.) határozathoz
Okirat száma: 1M/2015.
Módosító okirat
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete, Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Szakácsi
Község Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 25. napján kiadott,
105/2013.(V.28.),
41/2013.(V.29.),
22/2013.(V.29.),
114/2013.(VI.19.),
47/2013.(VI.25.), 31/2013.(VI.24.) számú alapító okiratát az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete …./2015. (II.12.), Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015.
(….) és Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2015. (….)
határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom:

1. Az Alapító Okirat bevezető szövege helyébe az alábbi szöveg lép:
„Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát a következők szerint adom ki:”
2. Az Alapító Okirat az alábbi ponttal egészül ki a további szerkezeti egységek
számának értelemszerű megváltozásával::
„2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01.”
3. Az Alapító Okirat „8. Alapítói jogokat gyakorló irányító szerv(ek) neve,
székhelye:” pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szervek
2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
2.2.3. megnevezése: Abod Község Önkormányzat
2.2.4. székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42.
2.2.5. megnevezése: Szakácsi Község Önkormányzat
2.2.6. székhelye: 3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2.”
4. Az Alapító Okirat „5. A költségvetési szerv alaptevékenységeinek
szakfeladatrend szerinti besorolása:” pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók
szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám
1
2

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége
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3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Állampolgársági ügyek

5

6
7

016030
022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság
felkészítése

9

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

10

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12

041236

13

041237

Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram

14

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok

8

15

5. Alapító Okirat az alábbi ponttal egészül ki a további szerkezeti egységek
számának értelemszerű megváltozásával:
„5.3. A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 1.
melléklete tartalmazza.”
6. Az Alapító Okirat „10. A feladatellátást szolgáló vagyon feletti
rendelkezési jog:” pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek
számának értelemszerű megváltozásával.
7. Az Alapító Okirat „11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása”
pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számának
értelemszerű megváltozásával.
8. Az Alapító Okirat „14. Átmeneti rendelkezések:” pontja elhagyásra kerül
a további szerkezeti egységek számának értelemszerű megváltozásával.
9. Az Alapító Okirat „Záró rendelkezések” pontjának szövege helyébe az
alábbi szöveg lép:
„Záró rendelkezések:
Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 26-én kelt
105/2013.(V.28.),
41/2013.(V.29.),
22/2013.(V.29.),
114/2013.(VI.19.),
47/2013.(VI.25.), 31/2013.(VI.24.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.”
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Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Edelény, 2015. február ….
P.H.

P.H.

Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
Abod Község Önkormányzata

P.H.
Oláh Lajos
polgármester
Szakácsi Község Önkormányzata
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2.melléklet a 17/2015. (II.12.) határozathoz
Okirat száma: 1A/2015.
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
alapító okiratát a következők szerint adom ki:
1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
1.2 A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
1.2.2. telephelye(i):
telephely megnevezése

telephely címe

1

Abodi állandó kirendeltség

3753 Abod, Magyar út 42.

2

Szakácsi ideiglenes
kirendeltség

3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013.03.01.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult
szervek
2.2.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzata
2.2.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
2.2.3. megnevezése: Abod Község Önkormányzat
2.2.4. székhelye: 3753 Abod, Magyar út 42.
2.2.5. megnevezése: Szakácsi Község Önkormányzat
2.2.6. székhelye: 3786 Szakácsi, Petőfi S. út 2.

2.3.

A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének
1

megnevezése

székhelye

Edelényi Polgármesteri Hivatal

3780 Edelény, István király útja 52.
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a Mötv. 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatok ellátására Edelény Város Önkormányzata
a Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Abod
Község és Szakácsi Község Önkormányzatával.

4.2.

A költségvetési
besorolása:

1

szerv

főtevékenységének

államháztartási

szakágazati

szakágazat
száma

szakágazat megnevezése

841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási
tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
A közös önkormányzati hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb
jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Edelény, Abod és
Szakácsi települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait
részletesen a társult település önkormányzata által jóváhagyott, a közös
önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás
tartalmazza.
Abod településen a közös önkormányzati hivatalnak állandó kirendeltsége
működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére
.
4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok
jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011140

Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége

3

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

4

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

1
2

5
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016010
6
7

016030

Országgyűlési, önkormányzati és európai
parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
Állampolgársági ügyek

022010

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság
felkészítése

9

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

10

041232

Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

11

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12

041236

13

041237

Országos közfoglalkoztatási program
Közfoglalkoztatási mintaprogram

14

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét
javító programok

8

15

4.5.

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:

4.5.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési,
birtokháborítási, hagyaték, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény
város, Abod és Szakácsi községek településeinek közigazgatási
területei.
4.5.2. Telepengedélyek kiadása: 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
4.5.3. Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, és a 93/2007. (XII. 18.)
KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
4.5.4. Építéshatóság: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
Az I. fokú építésügyi hatósági feladtok tekintetében a jegyző
illetékességét a járási (fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.)
Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg.
5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1.

A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:
A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt a Mötv. 82. § (1) bekezdése
alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
rendelkezéseinek megfelelően nyilvános pályázat alapján Edelény város
polgármestere - határozatlan időre - nevezik ki - a közös önkormányzati
hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban foglaltak szerint.
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5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

Közszolgálati jogviszony

2011. évi CXCIX. törvény

2

Munkaviszony

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

3

Megbízásos jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

4

Vállalkozási jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

5

Közfoglalkoztatási
jogviszony

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb
törvények módosításáról

5.3.

A költségvetési szerv szervezeti felépítése és működése:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 1.
melléklete tartalmazza.
6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell
alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 26. napján kelt,
105/2013.(V.28.),
41/2013.(V.29.),
22/2013.(V.29.),
114/2013.(VI.19.),
47/2013.(VI.25.), 31/2013.(VI.24.) okiratszámú alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Edelény, 2015. február ………

P.H.

P.H.

Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata

Rescsánszki Bertalanné
polgármester
Abod Község Önkormányzata
P.H.

Oláh Lajos
polgármester
Szakácsi Község Önkormányzata
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6./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 17. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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 az
alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
18/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának a jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete által (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
a
160/2014.(XII.17.)
határozattal jóváhagyott Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 1-jén hatályát
veszti.
2. Képviselő-testület - a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § d) pontja, valamint az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel - az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát – a határozat
mellékleteként jóváhagyja .
3. Képviselő-testület megállapítja, hogy az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
2015. március 1-jén napján lép hatályba.
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4. Képviselő-testület elrendeli az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának hirdetőtáblán
történő kifüggesztését, és honlapon való közzétételét.
Határidő: azonnal, illetve 2015. február 20.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: osztályok, hirdetőtábla, honlap
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Melléklet a 18/2015.(II.12.) határozathoz

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzata
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EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 67. §
d) pontja alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 13. §-ában foglaltakra
– az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
(továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint állapítja meg:
I.
A közös önkormányzati hivatal jogállása és irányítása
1. A közös önkormányzati hivatal:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

megnevezése:
rövidített neve:
székhelye, címe:
telephelye, címe

1.5. levelezési címe:
1.6. e-mail:

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
KÖH
3780 Edelény, István király útja 52.
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Abodi állandó kirendeltség
3753 Abod, Magyar út 42.
Szakácsi ideiglenes kirendeltség
3786 Szakácsi, Petőfi Sándor út 2.
3780 Edelény, István király útja 52.
jegyzo@edeleny.hu

2.

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

3.

KÖH alapítója:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete.
Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

4.

KÖH felügyeleti szerve:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

5.

A KÖH törzskönyvi azonosító szám: 812203

6.

A KÖH költségvetési számlaszáma: 12046102-01384644-00100009

7.

A KÖH számlavezetője: Raiffeisen Bank Rt. Kazincbarcika

8.

A KÖH KSH statisztikai számjel: 15812209-8411-325-05

9.

A KÖH vállalkozási tevékenységei: Vállalkozási tevékenységet nem végez
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10. A KÖH alaptevékenységi besorolása:
államháztartási szakágazat: 841105
11. A KÖH adószáma: 15812209-2-05
12. A KÖH-t a képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati
jogkörében Edelény város polgármestere irányítja, és a hivatal jegyzője vezeti.
13. A KÖH működési területe:
13.1. Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális, gyámügyi, szabálysértési,
birtokháborítási, hagyatéki, anyakönyvi igazgatási ügyek: Edelény
város, Abod község és Szakácsi község közigazgatási területe
13.2. Telepengedélyek kiadása: 57/2013. (II.28.) Korm. rendelet a
telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján
gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről,
valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
13.3. Zaj- és rezgésvédelem: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti
zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól, és a 93/2007. (XII.
18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
13.4. Építéshatóság: 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
13.5. Az I. fokú építéshatósági feladatok tekintetében a jegyző illetékességét
a járási (fővárosi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet
1. melléklete határozza meg.
II.
A KÖH feladatai
1. A KÖH alapvető feladata az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével
és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, a törvényesség betartása, a
képviselő-testületi döntések végrehajtása az állampolgári jogok érvényesülése.
2. A KÖH segíti a képviselő-testületek és bizottságaik, továbbá az általuk létrehozott
szervek munkáját, további feladata a helyi nemzetiségi önkormányzat munkájának
segítése.
3. A KÖH a képviselő-testületek tevékenységével kapcsolatban:
a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi
előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, valamint vizsgálja a
törvényességet,
b) nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit,
c) szervezeti a képviselő-testületek rendelkezéseinek végrehajtását, a
végrehajtás ellenőrzését,
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d) ellátja a képviselő-testületek munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási,
ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.
4. A KÖH a képviselő-testületek bizottságai működésével kapcsolatban:
a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez
szükséges ügyviteli feltételeket,
b) szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentést, beszámolókat,
egyéb anyagokat,
c) tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezések megvalósítási
lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottságokhoz érkező
kérelmeket, javaslatokat,
d) gondoskodik a bizottsági döntések nyilvántartásáról, végrehajtásáról.
5. A KÖH a képviselők munkájának segítése érdekében:
a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását,
b) köteles a képviselőket a KÖH teljes munkaidejében fogadni és részére a
szükséges felvilágosítást megadni,
c) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében.
6. A KÖH a polgármesterek munkájával kapcsolatban:
a) döntéseket előkészíti, szervezi azok végrehajtást,
b) segíti
a
képviselő-testületi
munkával
kapcsolatos
tevékenységet,
c) nyilvántartja a polgármesterek döntéseit.

tisztségviselői

7. A KÖH a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével kapcsolatban:
a) szakmailag előkészíti a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat,
valamint vizsgálja a törvényességet,
b) a nemzetiségi önkormányzatok üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző által kijelölt
személy vezeti,
c) nyilvántartja a nemzetiségi önkormányzatok döntéseit,
d) szervezi a nemzetiségi önkormányzatok munkájával kapcsolatos egyéb
nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.
8. A KÖH az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos szervezési, irányítási,
ellenőrzési feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat.
9. A KÖH a pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodás
ellenőrzési feladatok körében ellátja:
a)
b)
c)
d)

az intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását,
beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását,
belső gazdálkodás szervezését, az intézményi pénzellátást,
a költségvetési intézmények ellenőrzését, az intézmény számviteli
munkájának irányítását,
e) az önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és egyéb
vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi feladatokat.
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10. A KÖH látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Edelényi Lengyel,
Ruszin és Cigány, az Abodi Roma és Ruszin, valamint a Szakácsi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében. Az erről szóló megállapodást a
képviselő-testület külön határozattal hagyta jóvá.
11. A KÖH közreműködik az igazgatás szakmai kérdéseinek korszerűsítésében, más
államigazgatási, önkormányzati szervekkel való kapcsolattartásban.

III.
A polgármester
A KÖH-t, a képviselő-testület döntéseinek megfelelően és saját önkormányzati
jogkörében irányítja, ezen belül
a) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a KÖH feladatait az
önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában,
b) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a KÖH belső
szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására,
c) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
d) a képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati
vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást,
e) összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a képviselő-testület és a
bizottságok munkájával összefüggnek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben,
figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok döntéseinek
végrehajtását.
IV.
A jegyző, az aljegyző
1. Jegyző
1.1. A jegyző vezeti a KÖH-t, gondoskodik az önkormányzat működésével
kapcsolatos feladatok ellátásáról, a hatáskörébe utalt ügyek intézéséről, ezen
belül
a) gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH köztisztviselői, munkavállalói
tekintetében, aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat,
b) meghatározza az osztályvezetők feladatát,
c) döntésre
előkészíti
a
polgármester(ek)
hatáskörébe
tartozó
államigazgatási ügyeket,
d) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester(ek) ad
(nak) át,
e) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületek, valamint a
bizottságok ülésén,
f) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
g) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
h) képviseli a közös önkormányzati hivatalt,
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i) összehangolja és értékeli a KÖH szervezeti egységeinek munkáját,
j) ciklusonként legalább egy alkalommal beszámol a képviselőtestületeknek a KÖH tevékenységéről,
k) gondoskodik a képviselő-testület önkormányzati döntéseinek a KÖH
munkájában való érvényesítéséről,
l) gondoskodik a számviteli rend és a belső ellenőrzés megszervezéséről,
továbbá a kötelező statisztikai adatszolgáltatások elkészítéséről,
m)gondoskodik a KÖH működésének személyi és tárgyi feltételeiről a
költségvetés által meghatározott keretek között,
n) jóváhagyja a dolgozók munkaköri leírását,
o) biztosítja a gyors és korszerű ügyintézés feltételeit a hatósági ügyintézés
területén,
p) ellátja a választással kapcsolatos feladatokat,
q) figyelemmel kíséri és segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok
működését,
r) biztosítja a lakosság tájékoztatását a képviselő-testület(ek) működéséről,
közérdekű döntéseiről, valamint a KÖH aktuális, az állampolgárok széles
körét érintő feladatairól.
s) közvetlenül irányítja a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
munkáját.
2. Aljegyző
2.1. Polgármester – a jegyző javaslatára – a jegyző helyettesítésére aljegyzőt
nevez ki.
2.2. Az aljegyző feladatát a jegyző határozza meg.
a) az aljegyző vezeti az Igazgatási és Szociális Osztályt, ellátja az Igazgatási
és Szociális Osztállyal összefüggésben az V.2.1.1. pontban az
osztályvezetők részére meghatározott feladatokat
b) Az aljegyző segíti a jegyző hivatalvezetői, jogalkalmazói, törvényességi
felügyeleti és hatósági feladatainak ellátását,
ba) a jegyző felhatalmazása alapján képviseli a KÖH-t.
bb) részt vesz a képviselő-testületi (bizottsági) üléseken tanácskozási
joggal
V.
A KÖH belső szervezeti tagozódása és a tagozódás szerinti főbb feladatok
1. A KÖH létszámát Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete állapítja meg
minden évben az önkormányzat éves költségvetési rendeletében.
A KÖH belső szervezeti tagozódása:
f) Polgármesteri Kabinet
g) Jegyzői Titkárság
h) Igazgatási és Szociális Osztály
i) Pénzügyi Osztály
j) Kistérségi Osztály
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1.1. A Jegyzői Titkárság belső szervezeti egységén belül működik a KÖH Abodi
Kirendeltsége, 1 fő köztisztviselő alkalmazásával.
A szervezeti ábrát a szabályzat 1. melléklete, a KÖH szervezeti egységeinek
engedélyezett létszám adatait a 2. melléklet tartalmazza.
A munkáltatói jogkör gyakorlója a KÖH szervezeti egységeinek költségvetésben
engedélyezett létszámkeretén belül az egyes belső szervezeti egységek között
létszám átcsoportosítást és munkakör módosítást hajthat végre.
2. Tagozódás szerinti főbb feladatok
2.1. Osztályvezetők
A Jegyzői Titkárságot és a Pénzügyi Osztályt az osztályvezetők, az Igazgatási és
Szociális Osztályt az aljegyző, a Kistérségi Osztályt a jegyző vezeti. Az osztályok
csoportokra tagozódhatnak.
Az osztályvezetők határozatlan időre szóló vezetői megbízásukat és munkaköri
leírásukat a jegyzőtől kapják.
Továbbiakban ahol a dokumentumban osztályvezető(k) megnevezés szerepel, azon
éretni kell az osztályt vezető jegyzőt és aljegyzőt is.
A csoportvezetők feladatait a jegyzővel történt egyeztetés alapján az osztályvezetők
a csoportvezető munkaköri leírásában határozzák meg.
Az osztályok egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek
együttműködni a feladatok ellátásában. Az osztályok a KÖH-on belül a
jogszabályoknak és a vezetői döntéseknek megfelelően önálló feladatkörrel
rendelkeznek.
A szervezeti egységekben az ügyintézők és az ügykezelők látják el a köztisztviselői
feladatokat.
2.1.1.

Az osztályvezető általános feladatai:

a) figyelemmel kíséri a központi és helyi jogalkotást, szükség esetén
kezdeményezi, illetve előkészíti a helyi jogszabály alkotását, módosítását,
határozatok meghozatalát
b) felelős az osztály egészének munkájáért, annak szakszerű, jogszerű
működéséért,
c) gondoskodik az osztályon belüli célszerű munkamegosztás kialakításáról, a
hatékony munka végzéséről,
d) gondoskodik a munkaköri leírások naprakészen tartásáról, meghatározza a
helyettesítés rendjét,
e) felelős az osztály feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott feladatok
szakszerű döntés előkészítéséért, s határidőben történő végrehajtásáért,
f) gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a
kiadmányozási jogot,
g) előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket,
h) köteles részt venni a Képviselő-testület ülésén, meghívás alapján a
bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítéséről gondoskodik,
i) ellenőrzi a munkaidő, ügyfélfogadási idővel kapcsolatos intézkedések
betartását.
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j) közreműködik a teljesítménykövetelmények meghatározásában, a
teljesítményértékelésben és a köztisztviselők minősítésében,
k) javaslatot tesz a dolgozók továbbképzésére, egyes külön juttatások
biztosítására,
jutalmazásra,
kitüntetésre,
illetve
elismerő
cím
adományozására, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonásra,
l) részt vesz a választási feladatok ellátásában,
m)felelős az osztály vonatkozásában az adatvédelem, és adatbiztonság,
továbbá a tűz- és munkavédelem szabályainak betartásáért,
n) rendszeresen beszámol az osztály tevékenységéről a Jegyzőnek, igény
esetén közvetlenül a polgármesternek, alpolgármester(ek)nek,
o) minden év február 28-ig az osztály dolgozóit érintő szabadságolási
ütemtervet elkészíti, engedélyezi az évi rendes szabadság igénybevételét.
p) szakmai segítséget nyújt igény szerint az Abodi és Szakácsi Kirendeltségen
folyó hatáskörébe tartozó ügyek intézésében.
2.1.2. Az ügyintézők általános feladatai:
a) felelős a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban
megfogalmazott ügyek törvényes és pártatlan intézéséért, a munkaköri
leírásban rögzített feladatok maradéktalan és határidőre történő
végrehajtásáért,
b) gondoskodik a polgármester, az alpolgármester(ek), a jegyző, az aljegyző,
továbbá az osztályvezető által meghatározott eseti feladatok
végrehajtásáról,
c) felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért,
d) köteles betartani a KÖH szabályzataiban foglaltakat.
2.1.3. Az ügykezelők általános feladatai:
a) feladatait a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzi,
b) köteles a szakmai felettese által meghatározott feladatokat elvégezni, a
hivatali ügyintézés hatékonyságát elősegíteni,
c) gondoskodik az iratkezelési feladatok maradéktalan ellátásáról,
d) köteles betartani a KÖH szabályzataiban foglaltakat.
2.1.4. A fizikai alkalmazottak általános feladatai:
a KÖH tisztán tartását és a működését elősegítő feladatokat látnak el az e
körbe tartozó munkavállalók (gépkocsivezető, portás, takarítók,
telefonközpont kezelő), akik a Jegyzői Titkárság szervezeti egységhez
tartoznak.
3. A KÖH belső szervezeti egységeinek (osztályainak) részletes feladatai
3.1. Polgármesteri Kabinet
3.1.1.

Idegenforgalmi, városmarketing feladatok:

a) testvérvárosi kapcsolatok szervezése,
b) kapcsolatot tart külföldi partnerekkel, testvérvárosi hivatalokkal, lebonyolítja
a szükséges levelezést, fordítási és tolmácsolási feladatokat lát el,
c) kapcsolatot tart a helyi és regionális médiákkal, részükre a polgármester
programját rendelkezésre bocsátja,
d) közreműködik a városi rendezvények, ünnepségek lebonyolításában,
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e) szerkeszti az önkormányzat honlapját.
Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.
3.2. Jegyzői Titkárság
3.2.1.

Testületek és bizottságok működése:

a) összeállítja a Képviselő-testület munkatervét,
b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok, szükség szerint a helyi
nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítését, gondoskodik a
testületi, bizottsági napirendek, meghívók összeállításáról,
c) gondoskodik a meghívókban szereplő napirendek előterjesztéseinek
begyűjtéséről, rendszerezéséről, szükség szerinti sokszorosításáról és az
érintettek részére történő megküldéséről,
d) jegyzőkönyvet készít a testületi, továbbá a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
üléseiről, szükség esetén egyéb ülésekről (felügyelő bizottsági,
intézményvezetői, nemzetiségi önkormányzati stb.),
e) a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvéből kivonatolja a hozott
határozatokat,
f) nyilvántartást vezet a hozott határozatokról, rendeletekről, azt az érintettek
részére kézbesíti,
g) gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről,
h) gondoskodik a Képviselő-testület és valamennyi bizottság üléséről készült
jegyzőkönyvek előzetes törvényességi ellenőrzéséről és azok BorsodAbaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal részére történő megküldéséről,
i) kezeli az NJT programot és a testületi jegyzőkönyvek felterjesztésével
egyidejűleg az NJT rendszerrel készített elektronikus úton történő
adatszolgáltatásról is gondoskodik,
j) ellátja az önkormányzati rendeletek egységes szerkezetbe foglalását,
továbbá a rendeletek szükség szerinti deregulációját,
k) a Képviselő-testület jegyzőkönyvéből, igény szerint a bizottságok
jegyzőkönyvéből, a döntésekről adatot szolgáltat a képviselők részére,
illetve közérdekű adatot szolgáltat más személyek részére,
l) negyedéves rendszerességgel jelentést készít a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról,
m)gondoskodik a testületi jegyzőkönyvek bekötésének folyamatos nyomdai
előkészítéséről – oldalak sorszámozása, tartalomjegyzék készítése stb. – ,
n) nyilvántartást vezet a Képviselő-testület által adományozott kitüntetésekről.
o) elektronikus és papír alapú nyilvántartást vezet az önkormányzat és KÖH
által kötött szerződésekről.
3.2.2.

Tisztségviselők munkáját segítő feladatok:

a) közreműködik
különböző
fogadások
szervezésében,
program
szervezésében és lebonyolításában,
b) szükség esetén adatot, információt szolgáltat az önkormányzat és szervei
működésével kapcsolatban,
c) közreműködik a városi ünnepségek, egyéb rendezvények szervezésében,
lebonyolításában,
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d) ellátja az adminisztratív feladatokat – ügyiratkezelés, ügyfélfogadás
szervezése és lebonyolítása, stb. -.
3.2.3.

Személyzeti és munkaügyi feladatok:

a) kiállítja és kezeli a közszolgálati jogviszony és munkaviszony
keletkezelésével, módosításával, megszűnésével kapcsolatos adatokat,
nyilvántartásokat,
b) ellátja Edelény város közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat –
pályázatírás, alkalmazási iratok, elszámolás, támogatás igénylése, stb. – ,
c) ellátja a köztisztviselői munkakörök betöltéséhez szükséges pályázatok
előkészítését és gondoskodik ezek meghirdetéséről,
d) ellátja a vagyonnyilatkozat átvételével és őrzésével kapcsolatos feladatokat,
e) szervezi a közigazgatási alapvizsgán, szakvizsgán és ügykezelői vizsgán
való részvételt,
f) ellátja a személyi anyagok nyilvántartását, gondoskodik az adatvédelmi
követelmények betartásáról,
g) évente kiadja a jogosultak részére az „utazási utalványt”,
h) nyilvántartja és vezeti a KÖH-ban foglalkoztatottak részére a kötelezően
előírt munkakör alkalmassági, valamint az egészségügyi szűrővizsgálatokat,
i) felméri és nyilvántartja a képernyő előtti munkavégzéssel összefüggésben a
védőszemüveg juttatásra jogosultak, illetve juttatásban részesülők körét,
j) előkészíti és nyilvántartja a tanulmányi szerződéseket, és figyelemmel kíséri
az abban foglaltak teljesülését,
k) közreműködik, és figyelemmel kíséri a köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek évenkénti meghatározását és ennek értékelését,
l) ellátja a közszolgálati adatnyilvántartás vezetését, s teljesíti a szükséges
adatszolgáltatást,
m)előkészíti a köztisztviselői, illetve a munkajogviszonyhoz fűződő egyes
juttatások nyújtásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
n) biztosítja a jelenléti ívek vezetésének feltételeit, ellenőrzi azok havi zárását,
gondoskodik őrzéséről,
o) munkavállalók éves szabadságának megállapítása.
3.2.4. Köznevelési intézményekkel (óvodai nevelést ellátó köznevelési
intézmények) kapcsolatos fenntartói és jegyzői feladatok ellátása:
a) az óvodai beiratkozások előkészítése,
b) az intézmények pedagógiai programjának, szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálata, jóváhagyásának előkészítése,
c) a köznevelési intézmények vezetői pályázati eljárásának lefolytatása,
d) pedagógiai szakszolgáltatási feladatok végrehajtásának figyelemmel
kísérése,
e) a település szintű esélyegyenlőségi tervek elkészítése, felülvizsgálata,
f) a csoportlétszámok alakulásának figyelemmel kísérése,
g) intézményi átszervezésekhez kapcsolódó fenntartói döntések előkészítése,
h) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában.
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3.2.5.

A közművelődéssel kapcsolatban ellátandó feladatok:

a) a közművelődési intézmények fenntartói irányításában való részvétel,
b) a közművelődési intézmény vezetői pályázati eljárásának előkészítése,
lebonyolítása,
c) városi rendezvények szervezésének segítése,
d) intézményszerkezeti változtatások előkészítése,
e) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításába
3.2.6. Szociális és egészségügyi ágazattal kapcsolatos feladatok:
a) ellátja az önkormányzat hatáskörébe utalt feladatok közül az egészségügyi
alapellátás, a szakosított ellátást végző intézmények felügyeletével
kapcsolatos feladatokat,
b) az intézmények szakmai programjának, szervezeti és működési
szabályzatának felülvizsgálata, jóváhagyásának előkészítése,
c) az intézményi átszervezésekhez kapcsolódó fenntartói döntések
előkészítése,
d) szociális intézmények vezetői pályázati eljárásának lefolytatása,
e) közreműködik az intézményi éves költségvetés összeállításában.
3.2.7.

Városfejlesztési és városüzemeltetési feladatok:

a) a településfejlesztéssel, településrendezéssel, az épített és természeti
környezet védelmével kapcsolatos feladatok ellátása (települési
főépítésszel),
b) részt vesz a településfejlesztési koncepció összeállításában, adatokat
szolgáltat a településszerkezeti terv és Helyi Építési Szabályzat
elkészítéséhez,
c) védi a helyi építészeti örökséget, javasolja a településrendezési feladatok
megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség
megelőzése érdekében az érintett területre a változtatási, telekalakítási és
építési tilalom elrendelését (települési főépítésszel),
d) a településrendezési feladatok megvalósítása érdekében javasolja az
elővásárlási jog bejegyeztetését olyan területekre, illetve beépítetlen
telkekre, ahol a településrendezési terv intézkedéseket tervez,
e) feltárja, számba veszi, fenntartja, fejleszti, őrzi és védi a helyi építészeti
örökség értékeit, javasolja a védetté nyilvánítást. Korlátozásokat,
kötelezettségeket, támogatást javasol a helyi építészeti örökség védelmével
összefüggésben,
f) kiemelt figyelmet fordít a település, a területrendezés és fejlesztés,
különösen a terület-felhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat
során a természeti értékek és rendszerek tájképi adottságok és az egyedi
tájértékek megőrzésére,
g) feladatköréhez kapcsolódó fejlesztési, felújítási pályázatok előkészítésében
és a közbeszerzési eljárások lefolytatásában részt vesz,
h) kapcsolattartás és együttműködés, műszaki felügyelet a pályázat útján
megvalósuló beruházásokban,
i) építési beruházásnál közreműködik a használatba vételi, üzemeltetési
engedélyek kiadásánál.
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j) az ingatlanok felújításához szükséges engedélyezési tervek elkészítése,
építési engedélyek beszerzése, kivitelezési munkálatok lebonyolíttatása
(pályáztatás, stb.),
k) önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon rövid- és középtávú felújítási
tervek készítése (ütemezése).
3.2.8.

Pályázatírói és közbeszerzési feladatok:

a) az önkormányzat által benyújtott, külső közreműködő szervezetek általi
lebonyolítású pályázatok kapcsán kapcsolattartás, nyilvántartás, követés,
felügyelet,
b) az önkormányzat által benyújtott saját lebonyolítású pályázatokkal
kapcsolatos feladatok ellátása,
c) közbeszerzési eljárások lefolytatásában való közreműködés,
d) a további részletes feladatokat a Közbeszerzési Szabályzat és a
pályázatokkal összefüggő feladatok eljárási rendjéről szóló szabályzat
tartalmazza.
3.2.9. Környezetvédelmi, természetvédelmi és kommunális igazgatás
feladatok:
a) csendes övezet kialakítása, területek zajvédelmi szempontból történő
védetté nyilvánítása,
b) helyi természeti értékek védetté nyilvánításának előkészítése,
c) környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok (engedélyek,
határértékek megállapítása, hatásvizsgálat, felülvizsgálat, kötelezettségek
megállapítása, tilalmak, környezeti hatással járó jogerős határozatok,
közigazgatási szerződések közzététele),
d) környezetvédelmi és természetvédelmi program, hulladékgazdálkodási terv
készítése, felülvizsgálata,
e) helyi környezetvédelmi és természetvédelmi rendeletek előkészítése, a
szükséges eljárások lefolytatása,
f) kapcsolattartás a szilárd kommunális hulladék gyűjtését, szállítását és
elhelyezését végző közszolgáltatóval,
g) zaj- és levegőszennyezési források naprakész nyilvántartása,
h) a lakóhelyi környezet állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, a
környezeti állapotról szóló tájékoztató előkészítése,
i) levegőtisztasági intézkedési terv készítése (füst, köd riadóterv),
j) légszennyezési zajvizsgálatok, mérések elvégeztetése, a szükséges
intézkedések megtétele,
k) légszennyezési, zaj- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási
bírság megállapítása,
l) illegális hulladéklerakás megakadályozása, illetve a már kialakított lerakók
felszámolására intézkedések megtétele,
m)kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatos feladatok,
n) köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése. Felekezeti temetők
esetében közszolgáltatási szerződések előkészítése, az abban foglaltak
fenntartásával,
végrehajtásának
figyelemmel
kísérése.
Temetők
üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek,
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3.2.10. Vízügyi igazgatás feladatok:
a) helyi vízgazdálkodási hatósági feladatok végzése és a kiadott
engedélyekről nyilvántartás vezetése,
b) vízi-közmű szolgáltatás, ivóvíz, szennyvíz üzemeltetésének és
rekonstrukciójának figyelemmel kísérése, fejlesztésükkel kapcsolatos
feladatok ellátása,
c) árvízvédelmi védművek üzemeltetésével, fejlesztésével és létesítésével
kapcsolatos feladatok ellátása,
d) helyi vízgazdálkodási társulatok szervezésével és működésével
kapcsolatos feladatok,
e) a folyékony hulladék gyűjtésével, szállításával, elhelyezésével kapcsolatos
feladatok, helyi közszolgáltatás megszervezése, közszolgáltatási szerződés
előkészítése,
f) patakok, csatornák áradása esetén a szükséges védekezési feladatok
koordinálása,
g) helyi rendeletek előkészítése (folyékony hulladék gyűjtése, szállítása,
ártalmatlanítása, vízszolgáltatási korlátozási terv),
h) csapadékcsatorna hálózat üzemeltetésének figyelemmel kísérése,
i) ivóvíz, szennyvíz, csapadékcsatorna törzshálózatra történő csatlakozás
engedélyezése, elrendelése,
j) vizek, és vízi létesítmények nyilvántartása,
k) vízmérőhely és tisztítóaknák közterületen történő elhelyezése,
l) folyékony hulladék bebocsátási pontok kijelölése,
m)vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési programok
előkészítése.
3.2.11. Közlekedés és hírközlési igazgatás feladatok:
a) helyi forgalomszabályozási, forgalomtechnikai tervek készítése és
rendszeres időközönkénti felülvizsgálata,
b) utak, hidak nyilvántartása, rendszeres ellenőrzése, híd-törzskönyv
vezetése,
c) helyi közutak és gyalogjárdák állapotának figyelemmel kísérése,
felújításokra, új utak és járdák létesítésére vonatkozó javaslatok
összeállítása,
d) járdák létesítési engedélyezése, gépkocsi behajtók létesítéséhez közutak
nem közlekedés célú igénybevételéhez szükséges kezelői hozzájárulások
kiadása,
e) helyi tömegközlekedés esetében a hatósági árak megállapítása előtt a
javaslatok véleményeztetése,
f) közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési, fakivágási és ültetési
engedélyének kiadása.
g) közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak,
valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzésének nyilvántartása,
h) közutak, helyi vasutak, járdák, kerékpárutak forgalomba helyezése,
megszűntetése,
i) közvilágítási berendezések létesítése, működtetése,
j) parkolási, eseti behajtási és egyéb eseti közlekedési engedélyek (útlezárás
kiadása),
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k) vasúti átkelőhelyek, gyalogutak, járdák, kerékpárutak, közutak, parkolók
fenntartása, tisztántartása, síkosság elleni védekezés megszervezése,
l) utcabútorok elhelyezésének engedélyezése, utca névtáblák kihelyezése,
m) útellenőri szolgálat megszervezése és működtetése,
n) közlekedési, kártérítési igények kivizsgálása,
o) a városi forgalomirányítási berendezés működésének biztosítása, a
szükséges javításokra intézkedés megtétele,
p) távközlési és egyéb nyomvonal jellegű építmények létesítésével
kapcsolatos tervegyeztetés és kezelői hozzájárulás kiadása,
q) útvonal engedélyek kiadása,
r) közutak osztályba sorolása a jogszabályi előírások szerint,
s) üzemanyagtöltő állomások létesítésével, üzemeltetésével kapcsolatos
ügyek,
t) együttműködés a vasúti és közúti tömegközlekedést végző vállalatokkal
(MÁV, VOLÁN), valamint az állami tulajdonú közutak kezelőivel (Magyar
Közút Nonprofit Zrt.),
u) közúton, járdában elhelyezett közművek létesítményeinek meghibásodása
esetén a közmű üzemeltetőjének tájékoztatása és a hiba kijavításának
kérése.
Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.
3.2.12. Ifjúsággal kapcsolatos feladatok:
a) ellátja a gyermekek és fiatalok érdekében végzendő feladatokat és
megoldási lehetőségeket keres a korosztály problémáira,
b) szervezi és elősegíti a településen működő, az ifjúságot segítő
önkormányzati, hivatali, civil és informális szervezetek tevékenységének
koordinációját,
c) az érintett korosztályt foglalkoztató problémák tekintetében ismeretterjesztő,
felvilágosító, és segítő tevékenység végzése,
d) támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését,
e) elősegíti az Alaptörvényben, a gyermekeket és az ifjúságot érintő
törvényekben és a jogszabályokban rögzített jogok és kötelességek
megismertetését és érvényre juttatását,
f) kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységet érintő belső
(települési) és külső (megyei, regionális, országos) kapcsolatokat, és
erőforrásokat szerez a település ifjúsági feladatainak ellátásához, a
gyakorlati ifjúsági munkához,
g) kapcsolatokat épít és szervez az ifjúságot érintő intézmények és civil
szervezetek között.
3.2.13. Sporttal kapcsolatos feladatok:
a) a helyi sporttevékenység támogatása,
b) a diák-, szabadidő és versenysport feltételeinek megteremtése, illetve
javítása,
c) a KÖH által szervezett sportrendezvények szervezése, koordinálása,
d) kapcsolatokat épít és együttműködik a helyi sportegyesületekkel,
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e) együttműködik az iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtésében,
fejlesztését célzó kezdeményezésekben,
f) segítséget nyújt a településen megrendezésre kerülő sportesemények,
versenyek lebonyolításához.
3.2.14. Informatikai feladatok:
a) biztosítja a számítástechnikai eszközök folyamatos működését, a KÖH-on
belül a jogtiszta szoftver használatát,
b) javaslatot tesz a számítástechnikai berendezések és programok
fejlesztésére,
c) üzemelteti a szavazatszámlálás számítógépes rendszerét,
d) üzemelteti a számítógépes hálózatot, gondoskodik a hálózatot érintő hibák
kijavításáról,
e) nyilvántartja a KÖH számítástechnikai eszközeit,
f) elkészíti az informatikai eszközök, alkalmazások használatának szabályait,
gondoskodik ezek betartásáról, illetve betartatásáról,
g) folyamatosan gondoskodik az ügyintézők számítógépén az elektronikus
jogszabály elérhetőségéről, frissítéséről, szükség szerint a jogszabály
használatának betanításáról.
3.2.15. Gondnoksági feladatok:
a) biztosítja a KÖH munkavégzéséhez szükséges fogyóeszközöket,
irodaszereket, azokat beszerzi, kiadja,
b) gondoskodik a küldemények postázásáról, illetve kézbesítéséről,
c) biztosítja a KÖH közlönyökkel, szak- és napilapokkal, szakkönyvekkel való
ellátását, azokról nyilvántartást vezet,
d) gondoskodik a takarítás, porta- és őrszolgálat, telefonközpont ellátásáról,
e) gondoskodik a testületi, bizottsági ülések, egyéb rendezvények
megtartásához szükséges helyiségekről – tárgyi, technikai feltételek -,
f) gondoskodik
a
KÖH-ban
lévő
telefonok,
faxok,
fénymásolók
működőképességéről,
g) gondoskodik az illetékes hatóságok által előírt biztonságtechnikai
vizsgálatok elvégeztetéséről és a hiányosságok megszüntetéséről,
h) vezeti a bélyegző nyilvántartást,
i) ellátja a
KÖH használatában lévő gépjárművek üzemanyag
felhasználásának elszámolását, gépkocsivezetők túlóra elszámolását,
j) gondoskodik a KÖH által használt épületek kisebb karbantartási munkáinak
elvégzéséről.
3.2.16. Iktatási feladatok:
a) elvégzi a KÖH-hoz beérkező posta bontását, nyilvántartásba vételét,
csoportosítását szignáláshoz,
b) ellátja a központi iktatással, irattározással, selejtezéssel kapcsolatos
feladatokat a külön szabályzatban foglaltak szerint,
c) kezeli a kézi és központi irattárakat,
d) elkészíti az éves hatósági statisztikát.
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3.2.17. Egyéb feladatok:
a) ellátja az országgyűlési és helyi önkormányzati választások, valamint a
nemzetiségi önkormányzati választások, az Európa parlamenti választások,
a népszavazások, helyi népi kezdeményezések előkészítésével és
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja a bírósági ülnökök választásának előkészítésével kapcsolatos
feladatokat,
c) gondoskodik a közérdekű adatok megjelentetéséről,
d) a feladatkörét érintően elkészíti és aktualizálja a KÖH belső szabályzatait,
utasításokat, gondoskodik az abban foglaltak betartásáról, illetve
betartásáról.
e) a kitüntető és díjrendeletbe foglalt kitüntetések odaítélésének előkészítése,
lebonyolítása
f) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság üléseiről jegyzőkönyv elkészítése,
g) egyházakkal kapcsolattartás.
3.2.18. Abodi Kirendeltség feladatai:
Abod települést érintő önkormányzati hatósági, és pénzügyek helyben történő
intézése keretében a kirendeltségen dolgozó ügyintéző feladatellátása során:
a) ellátja a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat,
b) ellátja a képviselő-testület tevékenységéhez kapcsolódó adminisztratív
feladatokat,
c) kezeli a házi pénztárat és végzi a banki utalást,
d) ügyfélfogadást tart,
e) és ellátja az egyéb rábízott feladatokat.
Az egyéb feladatellátás a közös önkormányzati hivatalon belül történik, a belső
szervezeti egységek hatáskörébe tartozó ügyek szerint.
3.3. Főépítészi feladatok ellátása:
A KÖH köztisztviselőként főállásban főépítészt nem foglalkoztat. A főépítészi
feladatok ellátására megbízási szerződés alapján kerül sor.
3.4. Igazgatási és Szociális Osztály
3.4.1.
Szabálysértési ügyintézéssel kapcsolatos feladatok:
a) a 2012. évi II. törvény hatályba lépése előtt kiszabott pénzbírságok, illetve a
bíróság által kiszabott pénzbírságok tekintetében a végrehajtási eljárás
lefolytatása (adók módjára történő behajtás, közérdekű munkára történő
átváltoztatás, elzárás, elővezetés elrendelése)
b) az a) ponttal kapcsolatos nyilvántartások vezetése.
3.4.2.
Birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok:
a) helyszíni szemle, tárgyalás tartása, tényállás tisztázása, eljárás
meghosszabbítása,
egyezség
felfüggesztése,
elintézési
határidő
jóváhagyása, határozathozatal
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b) birtokvédelmi ügyeket érintő határozatok, végzések meghozatala
(kötelezést tartalmazó döntés, elutasítás vagy egyezség jóváhagyása),
c) bírói út igénybevételének lehetőségéről való tájékoztatás.
3.4.3.
Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok:
a) a születési, a házassági, a bejegyzett egyneműek élettársi kapcsoltok
valamint a halotti anyakönyvek vezetése, dokumentumok kiállítása,
kiadása,
b) a születési, a házassági, a bejegyzett egyneműek élettársi kapcsoltok
valamint a halotti betűrendes névmutató vezetése,
c) utólagos bejegyzés teljesítése a születési, a házassági, a bejegyzett
egyneműek élettársi kapcsolatok és a halotti anyakönyvben,
d) házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél történő
közreműködés (jegyzőkönyv felvétele, ünnepi szertartás),
e) külföldön történő házasságkötéshez szükséges tanúsítvány iránti kérelem
továbbítása a felettes szervhez,
f) igény szerint családi események társadalmi megünneplése során történő
közreműködés,
g) utólagos bejegyzés jegyzékékének vezetése és a levéltár részére történő
megküldése,
h) előírt adatszolgáltatás teljesítés,
i) a számítógépes ASZA program alkalmazása,
j) a névváltoztatással kapcsolatos feladatok (születési név változtatása
esetén: a kérelmek átvétele, leellenőrzése és továbbítása, házassági név
változtatása esetén: jegyzőkönyv felvétele, intézkedés a változás
anyakönyvben történő átvezetése iránt) állampolgársági eljárással
kapcsolatos feladatok (állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat,
kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az
állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmek felterjesztése, ügyek
előkészítése eskütétel lebonyolításához),
k) hazai anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok (születés, házasságkötés,
haláleset),
l) az ASZA számítógépes programon belül a Fórum és a Levelező rendszer
folyamatos figyelemmel kísérése,
m) születendő gyermek esetében apai elismerő nyilatkozatok megtételének
intézése.
3.4.4.
Népesség nyilvántartással kapcsolatos feladatok:
a) a helyi népesség nyilvántartási adatok kezelése,
teljesítése,
b) adatszolgáltatási nyilvántartás vezetés,
c) személyes adatok védelme.

adatszolgáltatás

3.4.5.
Hagyatéki ügyekkel kapcsolatos feladatok:
a) az elhunyt hagyatékának leltározása (idézés, leltárfelvétel, adó-és
értékbizonyítvány beszerzése),
b) hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosítása,
c) hagyatéki leltár és mellékleteinek közjegyző részére történő továbbítása.
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3.4.6.
Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámhatósági feladatok:
a) külön jogszabályban meghatározott esetekben ügygondnok, eseti gondnok
kirendelése, a kirendelt gondnok felmentése, munkadíjának megállapítása,
felvétele
nemzetközi
vonatkozású
tartásdíj
igény
b) jegyzőkönyv
érvényesítésében a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultságának megállapítása,
c) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
gyámjául rendelt, tartásra köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi
támogatásra való jogosultságának megállapítása,
d) a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásba vétele, erre
vonatkozóan hatósági bizonyítvány kiadása.
3.4.7.

Építéshatósági feladatok:

3.4.7.1. Elsőfokú építésügyi hatósági jogkörében (illetékességi területén)
eljárva lebonyolítja az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési
tevékenységekkel kapcsolatos alábbi építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásokat:
a) építési engedélyezési eljárás,
b) az országos építési követelményektől való eltérési engedélyezési
eljárás,
c) használatbavételi engedélyezési eljárás,
d) fennmaradási engedélyezési eljárás,
e) bontási engedélyezési eljárás,
f) az engedély hatályának meghosszabbítási eljárása,
g) tudomásulvételi eljárások
ga) jogutódlás tudomásul vétele
gb) használatba vétel tudomásul vétele,
gc) veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásul vétele
h) hatósági bizonyítvány kiállítása,
i) az építésügyi hatóság szakhatósági eljárása,
j) építésügyi hatóság kötelezési eljárás ( engedélyezési eljárással
összefüggésben kerítés-, támfal építésének, bontásának
elrendelése),
k) hatósági kötelezés esetén az elrendelt jogerős és végrehajtható
kötelezettség ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetése,
l) a kötelezettség nem teljesítése esetén a kötelezett terhére hatósági
úton a munkálatok elvégeztetése,
m) építési engedély nélkül vagy attól eltérően, az építési engedély és
bejelentés nélkül végezhető építési munka esetében az általános
érvényű kötelező építésügyi előírások megsértésével történő építési
tevékenység megelőzése, felkutatása és megakadályozása,
3.4.7.2. Fentieken túl az elsőfokú építésügyi hatóság:
a) nyilvántartásokat vezet az építésügy körébe tartozó tevékenységek
ellátásához szükséges azon területi, társadalmi, környezeti, természeti és
műszaki adatokról, amelyeket a településrendezéshez és a tervezéshez,
valamint az építésügyi hatósági tevékenységhez jogszabályban előírtak,
illetékességi területenként, illetve településenként,
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b) gondoskodik az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvényben, valamint az építésügy körébe tartozó egyes hatósági
nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) Korm. rendeletben előírt
nyilvántartások illetékességi területenkénti, illetve településenkénti
vezetéséről. Statisztikai jelentéseket készít,
c) a tervtárat kezeli és a benne lévő műszaki terveket és dokumentumokat az
előírásoknak megfelelően megőrzi,
d) a házszámozás rendjéről valamint a közterületnév táblák és házszám
táblák elhelyezéséről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak
végrehajtása.
3.4.8.
Egyéb igazgatási feladatok:
a) hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása, tanuk meghallgatása,
b) hirdetmények kifüggesztése, a hirdetményekkel kapcsolatos észrevételek
jegyzőkönyvben történő rögzítése, hirdetmények záradékolása, levétele,
c) talált tárgyak átvétele, nyilvántartás vezetése, a talált dolog jogosultnak
történő átadása, a dolog őrzése, értékesítése,
d) a lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó jegyzői hatáskörbe tartozó
feladatok ellátása, a támogatott ingatlant terhelő jelzálog felfüggesztésére,
átjegyzésére, törlésére vonatkozó kérelmek átvétele, határozathozatal.
3.4.9.
Szociális ügyek intézésével kapcsolatos feladatok:
A szociális törvény által biztosított pénzbeli és természetbeni ellátásokra
vonatkozó valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban,
önkormányzati rendeletekben foglalt feladatok ellátása (előkészítése,
végrehajtása).
Az osztály felatkörébe tartozó ügyekkel kapcsolatban a kérelmek, valamint a
szükséges mellékletek, igazolások átvétele, ellenőrzése, hiánypótlásra felhívás,
az ügyek döntésre előkészítése, a bizottsági ülésen az ügyek előterjesztése, a
határozatok postázása, közreműködés a döntés végrehajtásában. A bizottsági
üléseken jegyzőkönyvvezetés, továbbá más szerv megkeresése, szociális
programmal való egyeztetése, határozathozatal, adatrögzítés, felülvizsgálat.
A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megszüntetése, a jogosulatlanul és
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése.
a) ellátja a rendszeres és esetenkénti támogatások megállapításával
kapcsolatos feladatokat a tényállás tisztázása után a szükséges
hiánypótlásokat teljesítve,
feladatkörében eljárva döntéselőkészítő
feladatot lát el a települési támogatások nyújtásához kapcsolódóan.
b) előkészíti a Humánpolitikai Bizottság döntéseit, illetve azokról
jegyzőkönyvet készít
c) jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátások visszafizetésének
elrendelése
d) Támogatások kifizetéséhez utalási lista készítése.
e) Szociális
ellátások
elbírálásához
szükséges
valamint
hatósági
megkeresésekre
történő környezettanulmány készítése.
f) Jogszabályban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása.
g) Statisztikai adatok feldolgozása, összefoglaló jelentések készítése.
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h) Szolgáltatástervezési koncepció döntésre előkészítése, felülvizsgálata,
aktualizálása.
i) Folyamatos együttműködés, kapcsolattartás az Edelényi Szociális Szolgáltató
Központtal, a Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézményével, az
álláskeresők ellátása érdekében az Edelényi Járási Hivatal Járási Munkaügyi
Kirendeltsége
3.4.10. Kereskedelmi és ipari feladatok ellátása:
a) az üzletek működési engedélyének kiadása, kereskedelmi tevékenységek
bejelentésének nyilvántartásba vétele, módosítása, visszavonása, új
üzletkörrel történő bővítése, nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás
közzététele az önkormányzat honlapján,
b) az üzletek működésével kapcsolatos egyéni- és közérdekű bejelentések
kivizsgálása.
c) vásárlók könyvének hitelesítése, nyilvántartása,
d) kereskedelmi és vendéglátóüzletek hatósági ellenőrzése, ideiglenes illetve
végleges bezáratása, éjszakai nyitva tartás korlátozása, üzletfeliratok,
fogyasztók tájékoztatását szolgáló közlemények nyelvi követelményeinek
ellenőrzése,
e) mozgóárusítás engedélyezése,
f) statisztikai jelentések elkészítése a működő üzletekről, a bekövetkezett
változásokról (új üzletek, megszűnt üzletek, üzletköri módosítások),
g) nyilvántartja a vendéglátó üzletekben üzemeltetett szerencsejátéknak nem
minősülő szórakoztató játékokat,
h) ipari és szolgáltató tevékenység telepengedélyének kiadása, bejelentés
köteles tevékenységek nyilvántartásba vétele, hatósági ellenőrzése,
nyilvántartás vezetése, a nyilvántartás közzététele az önkormányzat
honlapján,
i) szálláshely-szolgáltatási tevékenységek engedélyezése, nyilvántartásba
vétele, a nyilvántartás közzététele az önkormányzat honlapján, hatósági
ellenőrzés,
j) magánszálláshelyek és nem üzleti célú szabadidős szálláshelyek
nyilvántartásba
vétele,
ellenőrzése,
vendégkönyvek
hitelesítése,
záradékolása, statisztikai jelentés elkészítése,
k) a fogyasztói panaszok kivizsgálásánál együttműködik a fogyasztóvédelmi
hatósággal,
l) tolmácsigazolvány, szakfordítói igazolvány kiadása, nyilvántartás vezetése,
m) zenés, táncos rendezvények engedélyezése, módosítása, visszavonása,
ellenőrzése,
n) hatósági bizonyítvány kiadása a hatósági nyilvántartásban szereplő adatok
alapján,
o) illetékességi területen kívül kijelölés alapján eljárások lefolytatása,
p) nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás végzésének
bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése, nyilvántartás
vezetése,
q) gyümölcsültetvény telepítésének engedélyezése, nyilvántartása,
r) a termőföldre vonatkozó elővásárlási- és elő haszonbérleti jog
gyakorlásának szabályairól szóló rendelet alkalmazása keretében az
ajánlatok kifüggesztése, iratjegyzék készítése, az ajánlatok közzététele a
kormányzati portálon.
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3.4.11. Állategészségügyi, mezőgazdasági feladatok:
a) állatkiállítás, állatbemutatás, állatversenyek helyének és idejének
engedélyezése, nyilvántartása,
b) vadkár, vadászati kár, vadban okozott kárügyek (szakértő kirendelése,
egyezség létrehozása),
c) vadászterület résztulajdonosainak közös képviselete,
d) eb oltás megszervezése,
e) állattartási és állatvédelmi ügyek,
f) méhészek és méhvándorlás nyilvántartása,
g) parlagfű mentesítése (allergiát okozó nyomnövények elszaporodásának
megakadályozásával kapcsolatos feladatok),
h) halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak),
i) veszélyes állatok tartási engedélyének kiadása,
j) fakivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fapótlás,
k) járványügyi intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés, szúnyogés rágcsálóirtás megszervezése,
l) gyepmesteri feladatok koordinálása, befogott állatok elhelyezése.

3.4.12. Közterület-felügyelői feladatok:
a) a település útjainak, járdáinak, közterületeinek folyamatos ellenőrzése, az
észlelt hiányosságok megszüntetése, (közterület-felügyelő alkalmazása
esetén)
b) közterület-használati engedélyek kiadása és nyilvántartása,
c) a közterület használatával kapcsolatos helyi rendeletek előkészítése,
javaslat tétel közterületi díjakra,
d) a közterületen folytatott - engedélyhez kötött - kereskedelmi tevékenység
jogszerűségének ellenőrzése, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén)
e) Közterületen hagyott üzemképtelen gépjárművek tulajdonosainak
felkutatása, tulajdonos hiányában a gépjárművek elszállíttatása, őrzésének
megszervezése,
f) a kóbor ebek időszakos begyűjtésének megszervezésében való
közreműködés, a tulajdonossal szembeni szabálysértési eljárás
megindítása,
g) a járdák tisztántartására, síkosság mentesítésére felszólítja az ingatlan
tulajdonosokat és visszaellenőrzi a közterület állapotát,
h) ellenőrzi a tulajdonosi hozzájárulásokban előírtak betartását,
i) a közterületen elhelyezett bútorok, hulladékgyűjtő edények, felszerelési
tárgyak, valamint a zöldterületek rongálóival szemben szabálysértési
eljárást kezdeményeznek, (közterület-felügyelő alkalmazása esetén)
j) városi rendezvényeken közreműködnek az árusítóhelyek kijelölésében, a
szükséges engedélyek kiadásában és ellenőrzik az előírások betartását,
k) felderítik az engedély nélküli közterület-használatokat,
l) együttműködnek a Rendőrkapitánysággal és egyéb más társhatóságokkal a
közterület rendjének megőrzése érdekében,
m) a szabályok tetten ért megszegőivel szemben a jogszabályban előírt módon
és összeghatárig helyszíni bírságot állapítanak meg, (közterület-felügyelő
alkalmazása esetén)
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n) a napi munkáról és a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, a
befizetések teljesítését - egyeztetve a Pénzügyi Osztállyal - rendszeresen
figyelemmel kíséri.
3.4.13. Ingatlangazdálkodással összefüggő feladatok:
a) nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével, működtetésével
kapcsolatos feladatok ellátása:
a.a) A hasznosításra vonatkozó testületi előterjesztések elkészítése, a
testületi határozatok végrehajtása.
a.b) A használat során a bérlők részéről felmerülő problémák, kifogások
kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.
b) önkormányzati tulajdonú szociális és piaci alapú bérlakások teljes körű
nyilvántartása, bérbeadás előkészítése, együttműködve a Borsod
Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel.
c) első lakáshoz jutók támogatási kérelmeinek fogadása, ellenőrzése,
helyszínelések lebonyolítása. Képviselő-testületi előterjesztések készítése.
d) a Humánpolitikai Bizottság munkájában (helyszíni környezettanulmány),
illetve a bizottsági üléseken való részvétel,
e) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú
ingatlanok hasznosítására bérleti szerződések megkötése, az ezekkel
kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
f) mezőgazdasági művelési ágú ingatlanok művelési ágban tartásának
ellenőrzése, helyszíni szemle során ezen ingatlanok állapotának rögzítése
és a nyilvántartásokra történő rávezetése.
Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása (fakivágás engedélyezése,
közterület használata, talált tárgyak kezelése stb.).
3.5. Pénzügyi Osztály
3.5.1. Adóügyek
a) helyi adó (iparűzési adó) bevallások feldolgozása, javítása, ellenőrzése,
szankcionálása, változások nyilvántartása,
b) gépjárműadó határozatok készítése,
c) talajterhelési díj bevallások feldolgozása, ellenőrzése, szankcionálása,
d) minden adónemben a kötelezettségek nyilvántartása, befizetések
lekönyvelése, adószámlák kezelése, zárási összesítők, jelentések
készítése,
e) szabálysértési és más hatóságok által kimutatott bírságok, adók módjára
behajtandó köztartozások behajtása, az eredményességről visszajelzés
készítése,
f) adóhátralékok és idegen helyről kimutatott tartozások behajtása,
g) hagyatéki ügyekben és más hatóság megkeresésére ingatlan értékbecslés
készítése,
h) adóigazolás kiadása, vagyoni bizonyítvány készítése,
i) helyi adórendelet módosításának előkészítése.
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3.5.2. Költségvetési feladatok
a) a képviselő-testület, a bizottságok, a tisztségviselők hatáskörébe tartozó
pénzügyi- gazdasági döntések előkészítése,
b) a központi költségvetés figyelembe vételével az önkormányzat éves
költségvetésének megtervezése, elkészítése,
c) költségvetési rendelet módosítások elkészítése,
d) az éves és hosszabb távú pénzügyi koncepciók kidolgozásával kapcsolatos
feladatok,
e) a testület által elfogadott éves pénzügyi terv végrehajtásának felügyelete, a
hivatal és az intézmények vonatkozásában,
f) a költségvetési szervek pénzellátása,
g) a kimenő számlázással kapcsolatos feladatok, a követelések behajtása,
h) a KÖH operatív gazdálkodása, számviteli rend kialakítása, számviteli
szabályzatok készítése, aktualizálása,
i) a pénzforgalmi nyilvántartások vezetése, havi negyedéves, féléves,
háromnegyed éves és éves információ szolgáltatása az államháztartás
számára,
j) az önkormányzat zárszámadásának elkészítésével kapcsolatos feladatok, a
normatív
költségvetési
hozzájárulásokkal
való
elszámolás,
az
önkormányzat költségvetési beszámolójának elkészítése,
k) az SZJA-val kapcsolatos munkáltatói, az ÁFA-val, egyéb állami
adóhatósággal kapcsolatos adóalanyi feladatok,
l) a házipénztár kezelésével kapcsolatos feladatok, valamint a tárgyi
eszközök nyilvántartásának vezetése,
m) a kötelezettség-vállalások nyilvántartásának vezetése,
n) az
osztály
tevékenységi
köréhez
kapcsolódó
jogszabályokban
meghatározott önkormányzati feladatok, illetve a jegyző egyéb pénzügyigazdasági feladatai, gazdasági események rögzítése, analitikus
nyilvántartások vezetése
o) közműfejlesztési hozzájárulás igénylése- kiutalása,
p) a létszámcsökkentési pályázat elkészítése-elszámolása,
q) hitelkérelem, hitelek nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adatszolgáltatások,
r) választással kapcsolatos költségek számfejtése, elszámolása, kifizetése
s) tartásdíj megelőlegezés nyilvántartása, behajtásra történő kimutatása,
t) önkormányzati határozatban megállapított pénzellátások kiutalása, hozzá
kapcsolódó állami hozzájárulások igénylése,
u) szociális ellátások utalása,a hozzá kapcsolódó támogatások igénylése,
v) a KÖH eszközeinek nyilvántartása, leltározása, értékelése, selejtezése,
w) pénzügyi szigorú számadású bizonylatok kezelése,
x) képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjának számfejtése, utalása,
y) nem rendszeres kifizetések számfejtése, utalása,
z) normatív állami hozzájárulások igénylése,
aa) a működési forráshiánnyal kapcsolatos pályázatok készítése-elszámolása,
bb) cafetéria juttatások (elemek) beszerzése, elosztása, ehhez kapcsolódó
pénzügyi elszámolás,
cc) közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó
számfejtések,
kifizetések,
visszaigénylések, munkabér és szerszámtartozások nyilvántartása,
dd) központosított támogatások igénylésében, elszámolásában való
közreműködés,
ee) Iskolatej Program előkészítése, lebonyolítása,
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ff) leltározási feladatok előkészítése, közreműködés, selejtezési javaslatok
elkészítése.
3.5.3. Vagyongazdálkodási feladatok
a) közreműködik
a
vagyongazdálkodási
koncepció,
illetve
a
vagyongazdálkodási terv elkészítésében,
b) önkormányzati
vagyongazdálkodással
kapcsolatos
önkormányzati
rendeletek előkészítése, hatályos rendeletek karbantartása,
c) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon állapotának teljes körű
felmérése és naprakész nyilvántartása,
d) önkormányzati tulajdonú ingatlanok létesítésére, felújítására, bővítésére,
stb, vonatkozó pályázatokban való közreműködés,
e) az önkormányzat
e.a) forgalomképtelen törzsvagyonának,
e.b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának és
e.c) forgalomképes üzleti vagyonának
naprakész nyilvántartásával,
f) az ingatlanvagyon kezelésével és a vagyongazdálkodással kapcsolatos
feladatok ellátása,
g) önkormányzati ingatlanvagyon kataszter elkészítése és folyamatos
naprakész karbantartása, vezetése, rendeletben előírt beszámoló
jelentések összeállítása és a Magyar Államkincstár részére történő
megküldése,
h) óvóhelykataszter elkészítése és nyilvántartása Edelény város
közigazgatási területén,
3.5.4. Ingatlangazdálkodással kapcsolatos feladatok:
a) önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek,
termőföldek) elidegenítésével kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok,
előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása, így
különösen:
a.a) Értékbecslések elkészíttetése.
a.b) Az önkormányzat vagyonrendelete alapján a helyben szokásos
módon az ingatlanok elidegenítésre történő meghirdetése.
a.c) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása.
a.d) Adásvételi szerződések elkészíttetése.
a.e) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő
átvezettetése.
a.f) A változásnak az ingatlan kataszteren, eszköznyilvántartásban
történő átvezetése.
a.g) Bizottsági és Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, a
bérlakások hasznosításával kapcsolatosan.
a.h) A megüresedett bérlemények hasznosításra történő meghirdetése a
helyben szokásos módon.
a.i) A meghirdetett bérlakásokra beérkezett pályázatok előzetes
ellenőrzése, előkészítése.
a.j) Liciteljárások megszervezése, lebonyolítása.
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b) önkormányzati tulajdonú ingatlanok (épületek, építmények, építési telkek,
termőföldek) megvásárlásával kapcsolatos Képviselő-testületi anyagok,
előterjesztések elkészítése, a testületi döntések végrehajtása:
b.a) Adásvételi szerződések elkészíttetése.
b.b) A tulajdonjog változásának az ingatlan-nyilvántartáson történő
átvezettetése.
b.c) A változásnak az ingatlankataszteren, eszköznyilvántartásban
történő átvezetése.
c) első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatos szerződések megkötése,
szerződések módosítása. Gondoskodik a támogatásnak megfelelő
mértékű jelzálogjog, illetve terhelési és elidegenítési tilalom illetékes
Körzeti
Földhivatalnál
történő
bejegyzéséről.
Támogatottak
nyilvántartásának
naprakész vezetése,
rendelet módosításának
előkészítése
d) az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági művelési ágú
ingatlanok hasznosítására vonatkozó koncepció kialakítása és az erre
vonatkozó önkormányzati rendeletben, illetve határozatokban foglaltak
végrehajtása.

Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.
3.6. Belső ellenőrzés
A belső ellenőrzési feladatok ellátása külső szerv által kerül ellátásra, megbízási
szerződés alapján.
3.6.1. Belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok:
a) a KÖH és az önkormányzat intézményeinek pénzügyi-gazdasági
munkájának segítése, a folyamatos ellenőrzésekben a vezetői munka
támogatása,
b) hosszú távú ellenőrzési ütemterv készítése a célok és prioritások
figyelembe vételével, ennek folyamatos karban tartása,
c) rövid távú (éves) munkaterv készítése (képviselő-testületi előterjesztés),
d) belső ellenőrzési munkatervben foglalt rendszerellenőrzési (átfogó),
szabályszerűségi, cél- téma és utóvizsgálatok elvégzése. Az elvégzett
vizsgálatokról jelentés készítése, a jelentésben megfogalmazott
megállapítások nyomon követése. Vizsgálatokról nyilvántartás vezetése,
e) Belső Ellenőrzési Kézikönyv folyamatos karbantartása,
f) közbeszerzési eljárások utólagos ellenőrzése, arról jelentés és beszámoló
készítése,
g) évente a Képviselő-testület részére beszámoló készítése az elvégzett
munkáról.
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3.7. Kistérségi Osztály
a) ellátja Edelény és térsége fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint
az ezzel összefüggő pályázatokat előkészíti,
b) ellátja a társulás személyzeti és munkajogi feladatait, szervezi a
képzéseket, továbbképzéseket,
c) végzi az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
üléseinek előkészítését,
d) biztosítja Edelény és kistérsége központi orvosi ügyeleti ellátását,
e) ellátja a kistérségi sport- és ifjúságpolitikai feladatok koordinálását,
f) végzi az Edelényi Kistérség Többcélú Társulására vonatkozó
adatszolgáltatást,
Egyéb jogszabályban meghatározott feladatok ellátása.
VI. Fejezet
A közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok
1. A munkáltatói jogok gyakorlása
a) Edelény város polgármestere gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és
aljegyző felett azzal, hogy az aljegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat
a jegyző gyakorolja.
b) A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a KÖH köztisztviselői és
munkaviszonyban álló munkavállalói felett, továbbá gyakorolja az egyéb
munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. Polgármester egyetértése
szükséges a KÖH köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez,
bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez és jutalmazásához.
c) A jegyző az egyéb munkáltatói jogokat a szervezeti egységek
köztisztviselői és munkaviszonyban álló munkavállalói tekintetében
átruházhatja a belső szervezeti egységek vezetőire.
2. A helyettesítés és kiadmányozás rendje
2.1. A helyettesítés rendje
a) a jegyzőt akadályoztatása és távolléte idején az aljegyző helyettesíti.
b) a jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós
akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a polgármester által kijelölt
megfelelő képesítéssel rendelkező ügyintéző látja el – legfeljebb az ok
felmerüléséről számított hat hónap időtartamra.
c) az osztályvezetőt az érintett köztisztviselő, a munkaköri leírásában
foglaltak szerint helyettesíti.
d) a KÖH köztisztviselői, munkavállalói a munkaköri leírásokban leírtak
szerint helyettesítik egymást.
e) az osztályvezető köteles gondoskodni arról és felelős azért, hogy
valamennyi ügykörben, feladatkörben az állandó érdemi ügyintézés és
ügyvitel biztosított legyen.
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2.2. A kiadmányozás rendje
A kiadmányozás rendjét polgármesteri és jegyzői utasítás tartalmazza.
3. A bélyegzők használatának a rendje
3.1. A KÖH bélyegzőinek felsorolását és leírását a bélyegző nyilvántartás
tartalmazza. A KÖH-ban használható bélyegzők beszerzését a jegyző
engedélyezi. A nyilvántartást a Jegyzői Titkárság gondnoka vezeti.
3.2. A nyilvántartó a bélyegzők meglétét évente legalább egyszer ellenőrizni köteles.
3.3. A bélyegző kezelője, használója anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel
tartozik azok jogszerű használatáért.
3.4. A bélyegző elvesztését azonnal az osztályvezetőnek írásban jelenteni kell, aki
köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni és a
szükséges intézkedéseket megtenni, továbbá a megsemmisítési eljárást
lefolytatni.
3.5. A bármely okból használhatatlanná, vagy feleslegessé vált bélyegzőket a
gondnoknak vissza kell adni, aki gondoskodik annak megsemmisítéséről, illetve
őrzéséről, arról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a nyilvántartás mellékleteként őrzi.
4. A KÖH munkarendje és ügyfélfogadási rendje
4.1. Ügyfélfogadási rend
4.1.1. A polgármester és a jegyző fogadóórái:
• polgármester:

minden hónap első hetének pénteki napján
9.00 órától 12.00 óráig.

• jegyző:

minden hét szerdai napján
9.00 órától 12.00 óráig.

4.1.2. A KÖH ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje:
•
•
•

hétfőn:
szerdán:
pénteken:

8.00-15.00 óráig
8.00-16.00 óráig
8.00-12.00 óráig

A képviselő-testület a mindennapos ügyfélfogadás céljára ügyfélszolgálati irodát
működtet a KÖH-ban.
4.1.3. A KÖH ügyfélszolgálat ügyfélfogadási rendje:
•
•
•

hétfőn:
kedden:
szerdán:

8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig
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•
•

csütörtökön: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
pénteken:
8.00-12.00 óráig

Ügyfélfogadást tartanak a KÖH lakossági ügyintézést végző belső szervezeti
egységei, önálló ügyintézői.
4.1.4. Az anyakönyvvezető a haláleset bejelentést teljes munkaidőben köteles
fogadni.
4.1.5. A munkaidő heti 40 óra, melyből a dolgozó hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30
– 16.00 óráig, szerdán 7.30 – 17.00 óráig, pénteken 7.30 – 12.30 óráig köteles
munkahelyén tartózkodni. A jegyző a polgármester egyetértésével ettől eltérő
munkarendet is megállapíthat – takarítók, gépkocsivezetők esetében -. Az
eltérő munkarendet az érintettek munkaköri leírása tartalmazza.
4.1.6. A munkaközi szünet időtartama 30 perc, mely beleszámít a munkaidőbe.
4.1.7. A munkaközi szünet 12 00-13 00 óra közötti időben vehető igénybe, de ettől
eltérő igénybevételt a jegyző vagy az osztályvezetők is engedélyezhetnek.
Munkaközi szünet nem vehető igénybe, ha a napi munkavégzés a 6 óra
időtartamot nem éri el.
4.1.8. A KÖH
dolgozói a polgármester, jegyző, továbbá az osztályvezetők
utasítására kötelesek munkaidőn túl is ellátni a rájuk bízott feladatokat. A
rendkívüli munkavégzés szabályait a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.
4.1.9. Az országgyűlési, megyei önkormányzati képviselőket, a helyi képviselőtestület tagjait, a nemzetiségi önkormányzat tagjait, a felettes, illetve központi
állami igazgatási szervek képviselőit – előzetes egyeztetés alapján –
ügyfélfogadási időn túl is fogadni kell és részükre a szükséges felvilágosítást –
az állami és szolgálati titkokra, továbbá az adatvédelmi szabályokban
foglaltakra figyelemmel – megadni.
5. A munkakörök átadás-átvételének rendje
5.1. Osztályvezetői munkakör átadás esetén a jegyző, köztisztviselő, egyéb
munkavállalók esetében az osztályvezető felel az átadás-átvétel
lebonyolításáért.
5.2. A munkakör átadás-átvétele során jegyzőkönyvben kell rögzíteni az
alábbiakat:
a) folyamatban lévő ügyek felsorolása ügyiratszáma, az utolsó eljárási
cselekmények megjelölésével,
b) át kell adni az ügyintézői munkanaplót az utolsó iktatás megjelölésével,
c) át kell adni az ügyintéző által használatos nyilvántartásokat, szakkönyveket,
szobaleltárt, illetve a számára átadott eszközöket, felszereléseket – kiemelt
figyelmet kell fordítani a bélyegző(k) átadás-átvételére –.
5.3. Fenti szabályok
alkalmazandók.

a

munkakör

módosítás
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esetén

is

értelemszerűen

6. Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek köre
6.1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.
törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 3.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök:
6.1.1. Vnytv. 3.§ (1) bekezdés b) pontja alapján évenként:
a) a Kistérségi Osztály pályázatírási és közbeszerzési feladatokat
ellátó ügyintézője
6.1.2. Vnytv. 3.§ (1) bekezdés c), d), e) pontja alapján kétévenként:
a) jegyző
b) aljegyző
c) osztályvezetők,
d) a költségvetési és egyéb pénzeszközökkel, az állami és
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás tekintetében döntési
jogosultsággal
rendelkező,
illetőleg
a
pénzeszközök
felhasználására, valamint a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult
köztisztviselők.
6.1.3. Vnytv. 3.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés c) pontja alapján
ötévenként:
a) önkormányzati tanácsadó
b) építéshatósági és városfejlesztési feladatot ellátó ügyintézők
7. A KÖH szabályzatai
7.1. A KÖH vezetői a KÖH működési és gazdálkodási feladatainak ellátása
érdekében szabályzatokat és utasításokat adnak ki, melyek felsorolása a záró
rendelkezések között található.
A jegyző gondoskodik a szabályzat és utasítások naprakész vezetéséről.
Gondoskodik továbbá, hogy a szabályzatokat, utasításokat az osztályvezetők
és az osztályvezetők útján a dolgozók megismerjék, az abban foglaltakat
betartsák, illetve betartassák.
8. A KÖH munkájának irányítása, koordinálása
8.1. A KÖH szükség szerint, de évente legalább egy munkaértekezletet tart, az
osztályok szükség szerint tartanak munkaértekezletet, illetve munkamegbeszélést.
A polgármester, a jegyző, aljegyző és az osztályvezetők részvételével havonta
legalább egy alkalommal munkamegbeszélésre kerül sor, melyek elsődleges
célja a testületi, bizottsági ülések előkészítése, egyéb aktuális feladatok
megbeszélése.
8.2. A munkakezdés és befejezés időpontját a dolgozók kötelesek az osztályokon
elhelyezett jelenléti ívbe bejegyezni. A munkaidő alatti eltávozást az
osztályvezetők, az osztályvezetők esetében a jegyző engedélyezi.
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A jelenléti íveket az osztályvezetők által lezárva a tárgyhót követő hó 5. napjáig
kell leadni a Jegyzői Titkárság ügyintézője részére. A jelenléti ívekhez csatolni
kell a szabadságengedélyek másolatát.
8.3. A betegség miatti távollétet a dolgozó köteles annak első napján közvetlen
felettesének bejelenteni, aki köteles tájékoztatni a gondnokot. Ezen bejelentési
kötelezettség vonatkozik azon esetre is, amikor a dolgozó egyéb váratlan
akadályoztatás miatt munkahelyén megjelenni nem tud - ebben az esetben a
gondnokot nem kell tájékoztatni.
A dolgozók kötelesek munkájuk során tudomásukra jutott hivatali titkot
megőrizni, s ezen túl sem közölhetnek illetéktelen személyekkel olyan tényeket,
adatokat, egyéb információt, amelyekből közvetlenül a Képviselő-testületre,
annak bizottságára, a KÖH-ra vagy az ügyfélre nézve hátrány származhat.
9. Szakkönyv, közlöny, folyóirat rendelés, irodaszer-ellátás
9.1. A hivatali munkához szükséges szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok, szaklapok,
stb. megrendelése az osztályvezetőkkel történő előzetes egyeztetést követően
a jegyző által meghatározottak szerint történik.
VII. Fejezet
Záró rendelkezések

1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
2015. március 1. napján lép hatályba.
2. A hatályba lépésével egyidejűleg a 160/2014.(XII.17.) határozattal jóváhagyott
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
hatályát veszti.
3. A KÖH Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei:
1. melléket: A KÖH szervezeti felépítésének, szervezeti egységek szerinti
bemutatása, ábra.
2. melléket: A KÖH egyes szervezetei egységeinek engedélyezett létszáma.
3. melléklet: A szervezeti egységek és munkakörök létszám szerinti
tagozódásáról.

4. A KÖH Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékei a közös
önkormányzati hivatal működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó alábbi belső
szabályzatok, utasítások:
• Alapító Okirat
• Edelényi KÖH létrehozásáról, fenntartásról szóló megállapodás
• Iratkezelési szabályzat
• Tűzvédelmi szabályzat
• Munkavédelmi szabályzat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat
Vagyonnyilatkozatok kezelésének Szabályzata.
Egységes Közszolgálati Szabályzat
Közérdekű adatok közzétételére vonatkozó Szabályzat
Közbeszerzési Szabályzat
Informatikai Szabályzat
Közszolgálati és Számítástechnikai Adatvédelem Szabályzata
Kiadmányozás rendje
TAKARNET rendszer használatának Szabályzata
Vezetékes- és mobiltelefonok használata
Munkaköri leírások
Jegyző helyettesítése
Számlarend
Számviteli politika
Eszközök és források értékelési Szabályzata
Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai
teljesítés
igazolás rendjének Szabályzata
Munkahelyi dohányzás Szabályairól
Edelényi civil és vállalkozói fórum eljárási rendje
Médiastratégia és a külső kommunikáció eljárásrendje
Költségvetési eljárásrend
Rendelet és belső szabályzatok megalkotásának eljárásrendje
Eljárásrend a testületi döntés-előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos
feladatok
szabályozására
Kiküldetési szabályzat
Módszertan a helyi önkormányzati stratégiai menedzsment kialakítására
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat
Bizonylati Szabályzat
Pénzkezelési Szabályzat
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének Szabályzata
Gépjármű üzemeltetési Szabályzat
Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezető Ellenőrzés Rendszere
EU-s források igénybevételével, felhasználásával kapcsolatos pályázat
figyelés, a
pályázat készítés valamint az EU-s támogatással megvalósuló fejlesztés
lebonyolításának
belső rendjére vonatkozó szabályzat
Polgármesteri Hivatalban az írástudatlan, illetve fogyatékossága miatt
aláírásában korlátolt ügyfelek aláírásának módjáról

E d e l é n y , 2015. február 12.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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Záradék:
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2015. (II.12.) határozattal
jóváhagyta.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kihirdetésre került.
Hatályba lépésének időpontja: 2015. március 1.
Edelény, 2015. február 12.
Vártás József
jegyző
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1. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-éhez:

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÁBRÁJA

Polgármester

Pénzügyi
Osztály

Aljegyző

Jegyző

Igazgatási és
Szociális
Osztály

Jegyzői
Titkárság

Építéshatósági
csoport

Alpolgármester

Kistérségi
Osztály

Városfejlesztési és
Városüzemeltetési
Csoport
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Polgármesteri
Kabinet

2. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-éhez

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal egyes szervezeti egységének
engedélyezett létszáma – Edelény Város Önkormányzat költségvetési rendeletében
foglaltakra figyelemmel az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Szervezeti egység

Engedélyezett létszám (fő)

Jegyző, aljegyző
1.
Polgármesteri Kabinet
2.
Jegyzői Titkárság
Abodi Kirendeltség
3.
Pénzügyi Osztály
4.
Igazgatási és Szociális Osztály
6.
Kistérségi Osztály
Összesen:

2
1
17
1
12
9
2
44
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3. melléklet az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-éhez
KIMUTATÁS
a szervezeti egységek és munkakörök létszám szerinti tagozódásáról
Hivatalvezető: jegyző
aljegyző:

1. főtanácsadó

1 fő
1 fő
POLGÁRMESTERI KABINET
1 fő

JEGYZŐI TITKÁRSÁG
1 fő
1. osztályvezető
1 fő
2. civil és nemzetiségi referens
1 fő
3. szervezési referens
1 fő
4. jogi és pályázati referens
1 fő
5. közfoglalkoztatási referens
6. városfejlesztési és városüzemeltetési 3 fő
ügyintéző
1 fő
7. informatikus
1 fő
8. titkársági ügyintéző
1 fő
9. Abodi Kirendeltség - ig. ügyintéző
2 fő
10.
titkárnő
2 fő
11.
iktató/irattáros
MT. hatálya alatt áll
1 fő
12.
közbiztonsági
referens/gondnok/gk.vezető
1 fő
MT. hatálya alatt áll
13.
kézbesítő
MT. hatálya alatt áll
1 fő
14.
takarító
Összesen:
18 fő

1.
2.
3.
4.
5.
6.

osztályvezető
vagyongazdálkodási ügyintéző
pénzügyi ügyintéző
adóügyi ügyintéző
pénztáros
titkárnő (pénzügyi ügyintézői
álláshelyen)
Összesen:

PÉNZÜGYI OSZTÁLY
1 fő
1 fő
6 fő
2 fő
1 fő
1 fő
12 fő
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IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY
1 fő
1. anyakönyvvezető/népesség
5 fő
2. igazgatási és szociális ügyintéző
2 fő (ebből 1 fő csoportvezető)
3. építéshatósági ügyintéző
4. ügykezelő
1 fő
Összesen:
9 fő

1. ügyintéző
2. pénztáros
Összesen:

KISTÉRSÉGI OSZTÁLY
1 fő
1 fő
2 fő

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma: 44 fő

7./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 18. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő: Az előterjesztés mellékletében, a „Kimutatás a saját
bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
összegéről” helyi adók címszóval 2015. évben 110.000 MFt, 2016. évben 115.000
MFt, 2017. évben 120.000 MFt, 2018. évben 125.000 MFt szerepel. Ez évente 5
millió forint progresszív növekedést jelent. Kérdezi, hogy ennek mi a valós alapja,
hogyan jött az 5 millió forintos emelkedés az anyagba.
Száz Attiláné osztályvezető: 2015. és 2016. évben kalkuláltak azzal, hogy a volt
betonüzem helyére egy új vállalkozás költözött, ez kb. 5 millió forint adóbevételt fog
jelenteni Edelény Város Önkormányzatánál. A további évekre is csak egy kis
gazdasági fellendüléssel számolnak, hiszen nem tudják megsaccolni, bíznak benne,
hogy ez így fog teljesülni.
Polgármester: Nyílván 4 évre előre nem lehet pontosan belőni ezeket az adatokat,
ezek csak körülbelüli értékeket jelentenek.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből
eredő
fizetési
kötelezettségeinek
megállapításáról
Edelény Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény Város Önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapításáról szóló előterjesztést és a következő döntést
hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§
alapján - a saját bevételei összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét a
határozat mellékletét képező táblázatban bemutatottak szerint
állapítja meg.
Határidő: azonnal, illetve 2015. december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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1. melléklet a 19 /2015.(II.12.) határozathoz
KIMUTATÁS
a saját bevételekről, és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
összegéről
ezer Ft
MEGNEVEZÉS
1

Sorszám

2

saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből
eredő fizetési kötelezettség összegei
2015.
2016.
2017.
2018.
3

4

5

6

ÖS S ZES EN
7=(3+4+5+6)
7

Helyi adók

1

110 000

115 000

120 000

125 000

470 000

Osztalék, koncessziós díjak

2

26 425

27 000

27 500

28 000

108 925

Díjak, pótlékok, bírságok

3

4 130

4 200

4 300

4 400

17 030

T árgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

4

10 210

10 500

11 000

11 500

43 210

Részvények, részesedések értékesítése

5

0

Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

7

0

Saját be vé te le k (01+… .+07)

8

150 765

156 700

162 800

168 900

639 165

Saját be vé te le k (08. sor) 50%-a

9

75 383

78 350

81 400

84 450

319 583

Előz ő é v(e k)be n ke le tke z e tt tárgyé vi
fiz e té si köte le z e ttsé g (11+…..+17)

10

0

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

0

Adott váltó

14

0

Pénzügyi lízing

15

0

Halasztott fizetés

16

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

17

0

Tárgyé vbe n ke le tke z e tt, ille tve
ke le tke z ő, tárgyé ve t te rhe lő fiz e té si
köte le z e ttsé g (19+…..+25)

18

1 052

2 104

2 104

2 104

7 364

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

19

1 052

2 104

2 104

2 104

7 364

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

0

Adott váltó

22

0

Pénzügyi lízing

23

0

Halasztott fizetés

24

0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25

0

Fiz e té si köte le z e ttsé g össz e se n
(10+18)

26

1 052

2 104

2 104

2 104

7 364

Fiz e té si köte le z e ttsé gge l
csökke nte tt saját be vé te l (09-26)

27

74 331

76 246

79 296

82 346

312 219
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8./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 19. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő: Emlékezete szerint, tavaly év végén a kormányzat a
hátrányos helyzetű településeknek, illetve azoknak a településeknek, akik jogosultak
voltak az igénylésre, ÖNHIKI támogatást osztott. Edelény talán 8.800 eFt körüli
összeget kapott. Jól tudja-e ennek a tematikáját, ami az, hogy az önkormányzat
megküldi azokat a szállítói tartozásokat a pályázat kapcsán, amik fennállnak az
önkormányzat esetében, és tulajdonképpen döntés születik azzal kapcsolatban, hogy
ebből mi az, ami elfogadható, mi nem, vagy mi az, ami támogatásra ítélnek. Erről
szeretne néhány gondolatot hallani.
Száz Attiláné osztályvezető: Képviselő úrnak igaza van, első sorban a szállítói
tartozásokat kell kimutatni államháztartáson belülről, kívülről és azt, hogy milyen
gazdasági eseményhez kötődik. Edelény, - ha pontosan emlékszik – 35 millió forint
körüli összeget állított be első körben ilyen címen, melyben még mindig benne van a
2010-es árvízi védekezéshez kapcsolódó, kb. 14 millió forint összeg. Ezt első körben
az Államkincstár lehúzatta velük, második körben ennek a különbözetét tudták
benyújtani, tehát közel 16-17 millió forintról, és ebből valóban 8-8,9 millió forint
összeg lett az, amit megítéltek Edelénynek.
Béres Tibor képviselő: A köznevelés és gyermekétkeztetés részben az előterjesztés
2. oldalán szó van arról, hogy a központi állami támogatás nem fedezi az intézmény
rezsi kiadásait, létszám, bér és járulék kiadásait. Ezt a hiányt, 18 millió forintot az
önkormányzat pótolja. Ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy a hiány pótlásának mi a
forrása, a saját bevétel ténylegesen nyújt-e elég fedezetet, illetve megvizsgálták-e a
rezsikiadások csökkentésének lehetőségét. Tudomása szerint egy rendszeres
szociális segély nyújtását a rászorulóknak a Járási Hivatal feladatköréhez helyezik át
2015. március 1-jével. Ezzel kapcsolatban kérdezi, ez a változtatás mennyiben érinti
az önkormányzat szociális ellátását, terheit, mikor készül el az ezzel kapcsolatos új
önkormányzati rendelet, illetve a költségvetésben betervezett támogatások, a
szükséges szociális segélyek kifizetéséhez megvannak-e a források. A 9.számú
mellékletben a pénzeszközök átadásánál is és egyéb támogatásoknál többek között
megemlíti a Görögkatolikus Egyház támogatását 150 ezer forint mértékben. Az
Edelényben működő többi történelmi egyház közösségei nem szerepelnek az
előterjesztésben. Kérdése, hogy van-e problémájuk az edelényi, a borsodi és finkei
református egyház közösségekkel, vagy a római katolikusokkal. Nem illene őket
hasonló mértékben támogatni?
Polgármester: Nincs semmiféle problémájuk egyetlen egy történelmi egyházzal a
városban, ezt talán az is mutatja, hogy 2014. őszén Lázár István képviselő úr azt a
kérést tolmácsolta a Finkei Református Egyházközség részéről, hogy a templom
tetőszerkezetének a felújításához járuljon hozzá az önkormányzat. Azonnal 200 ezer
forinttal támogatta a képviselő-testület, ami a költségvetésbe beépítésre került.
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A többi egyház nem fordult kéréssel az önkormányzathoz, egyébként, ha visszamennének az időben, és összeszámolnák az elmúlt évtizedben nyújtott támogatásokat az egyházak részére, akkor abból az derülne ki, hogy toronymagasan a Római
Katolikus Egyház kapta a legtöbbet támogatást, hiszen ott volt a nagyon komoly
léptékű templomfelújítás és ahhoz az önkormányzat rendkívül komoly összeggel
járult hozzá.
Száz Attiláné osztályvezető: Általános tendencia, hogy egyetlen egy támogatás nem
fedezi az ellátandó feladatoknak a költségeit, így van ez többek között a gyermekétkeztetési feladatok ellátásánál is. Úgy gondolja, hogy maximálisan megtettek
minden lépést, pontosan azon az éven, amikor a Művelődési Központhoz és
Könyvtárhoz átkerült a feladat. Jelentős létszámleépítést hajtottak végre, a
nyersanyag-költségen pedig nem tudnak változtatni, hiszen azokhoz a szigorú
előírásokhoz egy közbeszerzési eljárás keretében kerülnek kialakításra. Mint
ahogyan írta a tervezésnél, az étkeztetési napok és a gyermekeknek a számától
függ. Tehát a személyi kiadásokon spóroltak, a dologin nem tudnak. A pótlását az
un. települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak címén nyújtott
támogatásból fogják kiegészíteni, amely engedélyezi a szociális ellátásokon felül
ennek a feladatnak a támogatását. Tehát kimondottan előírják, hogy gyermekétkeztetési feladatokhoz használható fel. Az, hogy miért van ekkora különbség?
Zárójelben jegyzi meg, hogy a Borsodi Általános Iskolában kb. 180-200 gyermek jár,
akiket teljesen ingyenesen étkeztetnek, tehát onnan egy fillér térítési díjat nem
tudnak beszedni. Tudomása szerint egyetlen egy fő fizetős, az összes többi
ingyenes. A szociális segélyeknél jelentős változások fognak bekövetkezni 2015.
március 15-től, az az utolsó nap, amikor az önkormányzat fogja utalni a
foglalkoztatást helyettesítő támogatást, illetve a rendszeres szociális segélyeket, azt
követően átkerül ez a feladat a Járási Hivatalhoz. Nagyon bízik benne, hogy
elegendő lesz a pénz, hiszen jelentős közfoglalkoztatás lebonyolítását is tervezik,
aminek a következtében azért több ember kikerül az ellátási formából. Kiszámolni
mindezt pontosan most még nem tudják.
Polgármester kiegészítésül annyit kíván elmondani a Borsodi Általános Iskola 180
ingyen étkező diákjához, hogy ezeknek a diákoknak a döntő többsége nem edelényi
gyermek.
Ambrusics Tibor aljegyző: Az 1993. évi III. törvény alapján módosulnak a
hatáskörök, az ellátási formák 2015. március 1-jétől. Ezek közül az ellátási formáktól,
amelyek most még hatályban vannak, egyesek megszűnnek, mások átalakulnak,
illetve hatásköri változás következtében átkerülnek a Járási Hivatalhoz. Erre
vonatkozóan a helyi rendeletet a Képviselő-testületnek február 28-ig kell elfogadni és
március 1-jén lét hatályba. A rendelet elkészült. Két oka van, amiért erre a testületi
ülésre nem került be, az egyik az, hogy a költségvetésben várták meg, hogy majd a
Képviselő-testület a szociális kiadásokra mennyi pénzt fordít, hiszen az egyes
támogatási formáknak a jogosultsági feltételei, illetőleg az adható támogatásokat úgy
kell meghatározni, hogy a helyi költségvetésben biztosított összeg elegendő legyen.
Bár akármilyen jó rendeletet csinálnak, az élet meg fogja követelni, hogy módosítsák.
A másik dolog, amiért most nem került a testület elé, hogy a törvény és a hozzá
kapcsolódó kormányrendelet alkot egy egységes egészet, igaz, hogy az 1993. III.
törvényt módosították, de az ehhez kapcsolódó kormányrendeletnek még csak a
tervezete van meg, ezt még nem fogadták el, és valószínű, hogy ez is olyan
szabályokat fog tartalmazni, - ismerve a kormányrendelet tervezetet – amit majd be
kell építeniük a helyi rendeletbe.
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Az 1993. III. törvény, illetve a vonatkozó jogszabályok tényleg előírják, hogy azokat
az ügyiratokat, és segélyfajtákat, amelyek átkerülnek a Járási Hivatalhoz,
folyamatosan át kell adni. Azt tudja mondani, hogy a Járási Hivatal részéről Jancsó
Bak Anikó osztályvezető asszonnyal napi kapcsolatuk van, egymást tájékoztatják,
tehát ezek az átadások is folyamatban vannak. Tehát a rendelet elkészült, utolsó
simítások vannak, utána a képviselő-testület elé kerül.
Káli Richárd képviselő kérdése a 10-es mellékletben szereplő osztalékokkal,
koncessziós díjakkal, hozammal kapcsolatos, amire 26 millió 425 ezer forint van
betervezve, hogy honnan várják ezeket a díjakat.
Száz Attiláné osztályvezető: Ennek a legnagyobb összege az ÉRV. Zrt. által fizetett
üzemeltetési díjból származik, amit a víziközművekről szóló törvény alapján vissza is
kell forgatni a víziközműveknek a felújítására.
Polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke az alábbiakban ismerteti
a bizottság véleményét, mely szerint a bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja az alábbiak szerint:
1.108.170 eFt költségvetési bevétellel, 1.192.963 eFt költségvetési kiadással, 84.793
eFt költségvetési hiánnyal, 85.845 eFt finanszírozási bevétellel és 1.052 eFt
finanszírozási kiadással. A rendelet-tervezet alapján megállapítható, hogy a költségvetési bevételek 64,8%-át működési célú államháztartáson belülről származó
bevételek teszik ki. Ezen támogatások jelentős része un. kötött felhasználású
támogatásnak minősül, melyek meghatározott feladatokra használhatóak csak fel.
Ezek, valamint a jogszabályi környezet változásainak figyelembevételével került
összeállításra a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet. A Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság ugyanakkor megállapította, hogy mind a szociális törvény jelentős
átalakításából, mind pedig a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásából adódó
változások a tervezési folyamatot nehezítették. A hiány összege részben belső
finanszírozással kezelhető. A fennmaradó hiány pedig mérsékelhető az általános
tartalék felhasználásra nem kerülő részével, kiadási előirányzatokon történő
megtakarítással, bevételek növelésével, illetve évközben élni kell a rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylésével.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolja.
Loj Balázs alpolgármester megköszöni a Pénzügy Osztály munkáját, részletes és
mindenre kiterjedő költségvetést kaptak, amin sokat dolgoztak. Béres Tibor képviselő
úr kérdéseiben is felmerült a támogatások kérdése a 9-es mellékletre vonatkozóan.
Jegyző és polgármester úrral egyeztetve jelzi, hogy ő is gondolt arra, hogy módosító
javaslatokat tesz fel, de abban maradtak, hogy ezen évközben bármikor lehet
változtatni. Voltak olyan kérdések, kérések, és lehet, hogy elsiklottak felette, és nem
egyeztettek eléggé részletesen, pl. a Bányász Szakszervezetnek egy kisebb
összeget adjanak támogatásként. Jelzi, hogy majd év közben ezt a támogatást
eszközölni kellene.
Csabai Gyula képviselő: A költségvetésnek arra a szeletére szeretne kitérni, amire
rákérdezett, összességében pedig azt gondolja, hogy egy komplex anyagot kaptak.
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Edelény Város Önkormányzata az elmúlt években is igyekezett odafigyelni
gazdálkodására, de hogy miért kérdezett rá erre a rendkívüli támogatásra, azért,
mert hallhatták azt, hogy 35 millió forintos igényt nyújtott be Edelény, miből 14 millió
forint lehúzásra került, majd az így maradt 16-17 millió forintból kaptak 8,8 millió
forintot. Nem ismeri a környező települések költségvetését, illetve az általuk
benyújtott igényeket, de ha azt nézi, hogy Bódvaszilas, Arló 31 millió forintot,
Borsodnádasd 9, Borsodivánka 11, Gesztely 21, Helyőpapi 17, vagy Szendrő 40
millió forintot kapott, vagy például Szerencs, amely hasonló nagyságrendű város,
mint Edelény, működési támogatásra 290 millió forintot kapott, akkor Edelénynek
vajmi kevés a 8,8 millió forint. Főleg úgy, hogy nagyon sokszor érte az a vád
polgármester urat, illetve a képviselő-testületet az elmúlt ciklusban, hogy ellenzékben
van. Olvashattak olyat is, amin sokszor jót nevetett, hogy az MSZP kezére akarja
játszani polgármester úr a várost. Hát pont erről híres, hogy az „ellenzék kezére
akarja játszani”. Hogy miért mondja ezt, mert úgy gondolja, hogy az elmúlt 8 év egyik
legkisebb támogatását kapták úgy, hogy talán már nincsenek ellenzékben, hiszen
fideszes alpolgármestere van a városnak. Arra kéri Loj Balázs alpolgármester urat,
hogy az ilyen esetekben vesse latba érdekérvényesítő képességét, - persze ha van –
Edelény város érdekében, hogy minél több támogatást, akár adott esetben pályázati
forrást tudjanak lehívni.
Polgármester : Az önkormányzatok az ÖNHIKI támogatásra minden esztendőben
kétszer benyújtják az igényüket. Ez az igény sokszorosan meghaladja azt a keretösszeget, amelyet a parlament a költségvetésben meghatároz az adott esztendőben.
Hangsúlyozza, hogy nem a duplája, hanem a sokszorosa. Érti ő, és lehet politikát is
belevinni, de ha egy picit másik szempontból nézik meg ezt a dolgot, akkor úgy
gondolja ez is bizonyítja, hogy az önkormányzatuk milyen hatékonyan és milyen
takarékosan gazdálkodik évről-évre, hiszen abból a nehéz szituációból is sikerült
önerőből gyakorlatilag kilábalni, ami az árvíz után politikai konfliktust okozott az
önkormányzat részére. A Magyar Államkincstár által lehúzott 14 millió forintot is, ha
figyelembe veszik, azért az igényelt összegnek a felét megkapták, ami a sokszoros
igényhez képest véleménye szerint nem rossz arány.
Borza Bertalan képviselő: Egyetérthetnek abban, hogy költségvetést készíteni soha
sem volt egyszerű készíteni, nagyvárosnak, kisebb településnek ugyan úgy nem,
hiszen számtalan bizonytalansági tényezővel kellett és kell számolni. Nincs ez
másképp ebben az évben sem, hiszen már elhangzott a segélyezési rendszernek az
átalakítása. Arra számít, hogy a települési önkormányzatnál sokan fognak megjelenni különböző támogatásokért. Tudja, - és ezt aljegyző úr is elmondta, - hogy már
készen van a helyi rendelet, próbálnak majd ennek valamilyen értelmes határokat
szabni, ami szerinte elég nehéz lesz. Ilyen bizonytalansági tényező a szemétszállítás
is, amikor a díjhátralékot gyakorlatilag az önkormányzattól szeretné a szolgáltató
beszedni. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy ez a költségvetés elfogadható, hiszen a
85 millió forintos tervezett hiány kezelhető, ha belegondolnak abba, hogy 40 millió
forint eleve általános tartalékba van helyezve. Sajnos kevés fejlesztésre ad
lehetőséget ez a költségvetés, ezt később fogják is látni a közbeszerzési terv
elfogadása során. ÖNHIKI egy érdekes helyzet, a város nagyságához, költségvetéséthez, feladatához képest valóban jóval kevesebbet kaptak, mint a környezető
települések.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
módosító javaslatát az alábbiak szerint:
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A rendelet-tervezet 9. melléklet 2. sorában szereplő „Bódvavölgyi Tömegsport
támogatás” szövegrész helyébe az „Edelény-Tomor-Lak Sportegyesület támogatása”
szöveg lép.
Polgármester az előbb ismertetett bizottsági 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.
Polgármester a módosítással együtt javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet a módosítással együtt – 11 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodás
mellett elfogadta, majd megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Edelény Város Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és
annak bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és az
önkormányzat költségvetési szerveire, továbbá az Önkormányzat által
támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre, az Önkormányzat által
alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok
költségvetési kapcsolataira terjed ki.
2. A költségvetés bevételei, és kiadásai
2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését
a)
b)
c)
d)
e)

1.108.170
1.192.963
84.793
85.845
1.052

eFt költségvetési bevétellel
eFt költségvetési kiadással
eFt költségvetési hiánnyal
eFt finanszírozási bevétellel
eFt finanszírozási kiadással

fogadja el.
(2) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a
Képviselő-testület az előző évek maradványának igénybevételét rendeli el.
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(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten,
továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, a
költségvetési mérleget a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet és a 3.
melléklet részletezi.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) Az 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati,
önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az
éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát az 1.
melléklet, 4 melléklet, valamint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
Felújítások cél szerinti bontását a 7. melléklet mutatja be.
(3) A céltartalék célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
szükséges adatokat a 10. melléklet és 11. melléklet tartalmazzák.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, a 12.
melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat által folyósított szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a
13. melléklet, az önkormányzati hivatal által folyósítottakat a 14. melléklet
tartalmazza.
(8) Közvetett támogatásokat azok jellege, összege szerinti bontásban a 15.
melléklet tartalmazza.
(9) Az év várható bevételeinek és kiadásainak teljesüléséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet a 16. melléklet szerint fogadja el.
(10) Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak
támogatását, ezen belül egyes jövedelempótló támogatások várható
kiegészítését a 17. melléklet tartalmazza.
(11) Önkormányzat hitelállományának lejárat szerinti bemutatását tájékoztató
jelleggel a 18. melléklet tartalmazza.
(12) Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem állapít meg.
(13) Költségvetés bevételeit és költségvetés kiadásait kötelező feladatok, önként
vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 19.
melléklet részletezi.
(14) Az önkormányzat a kiadások között 40.000 E Ft általános, és 5.500 eFt
fejlesztési céltartalékot állapít meg.
(15) Középtávú tervezés irányszámait az 1. melléklet tartalmazza.
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(16) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát éves
szinten maximum 2000 eFt erejéig a polgármesterre ruházza át. A tartalék
felhasználásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen a
képviselő-testületet tájékoztatja.
(17) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a
képviselő-testület magának tartja fenn.
(18) Az önkormányzat 2015 évben 10.000 eFt fejlesztési célú hitel felvételét
rendeli el.
4.

A költségvetés
módosítása

végrehajtásának

szabályai,

és

az

előirányzatok

4.§ (1) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek
növelésének lehetőségeit.
(2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az igényelhető kiegészítő
támogatásokra, központosított támogatásokra a hivatal az igénybejelentést
készítse el, illetve határidőben nyújtsa be.
(3) Amennyiben
a
költségvetési
szerv
30
napon
túli,
elismert
tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának
10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem
tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél
önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője a 20. mellékletben foglalt adatlapon köteles a
tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa
elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta
a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az
önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt
előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Rovatok közötti átcsoportosítás az Ávr. 43. § (3) bekezdése szerint történhet.
(3) Amennyiben az önkormányzat évközben a költségvetési rendelet
készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől
elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig,
december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben
az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés
kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a
költségvetési rendelet módosítását.
(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi
költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi
felelősséget von maga után.
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5. A gazdálkodás szabályai és a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási
előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel
rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv rendeletben
meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetői
előirányzat felhasználási jogkörrel, a Művelődési Központ, Könyvtár és
Múzeum kijelölt dolgozójának ellenjegyzésével rendelkeznek.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban
rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás
vitelét meghatározó szabályokat a mindenkor érvényes központi szabályozás
figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A
szabályozásbeli
hiányosságokért
a
felelősség
a
mindenkori
intézményvezetőt terheli.
(4) A költségvetési szervek pénzellátásáról a Közös Hivatal gondoskodik.
(5) Költségvetési szerveknél a készpénzben történő kifizetés jogcímei a
következők:
a) személyi juttatások: közfoglalkoztatotti bér, megbízási díj, tiszteletdíj,
utazási költségtérítés, utazási jegy és bérlet, kiküldetési költség,
védőszemüveg térítés
b) dologi kiadások: készletvásárlás, nyomtatvány, szakkönyv, kis értékű
tárgyi eszköz, szolgáltatás díja, reprezentációs kiadások esetenként
max. 300 eFt összeghatárig
c) nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés esetén a költségvetési szerv
vezetőjének eseti döntése alapján.
(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat
módosításokról s jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész
nyilvántartást vezetni
(7) Az intézmények részéről önkormányzati támogatás biztosítására irányuló
pótigény csak a költségvetés tervezésekor még nem látható, az intézmény
működését veszélyeztető, intézkedést igénylő feladatok megoldására
nyújtható be.
(8) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a
Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
(9) A maradvány elszámolást a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével
egyidejűleg hagyja jóvá. A feladat elmaradásából vagy hibás tervezéséből
adódó maradványokat a Képviselő-testület elvonhatja. Gazdasági
szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány
felhasználását a Képviselő-testület korlátozhatja.
(10) Tartalékok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt, illetve az átruházott
hatáskörben eljáró polgármester.
(11) Az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet
nem léphetik túl.

197

(12) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és
továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények
esetében az intézményvezető felelős.
(13) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő
működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles
gondoskodni. A feladat ellátására megbízási szerződést köt.
6. Záró rendelkezések
7.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2015. február 13. napján.

Vártás József
Jegyző
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1. me llé kle t az 1/2015. (II.13.) önkormányz ati re nde le the z
2/1 oldal
ezer Ft-ban

Ede lé ny Város Ö nkormányz at 2015. é vi költsé gve té sé ne k mé rle ge
B EV ÉTEL EK
Cí
m
Be vé te li jogcíme k
1. I. Működé si c. tám. államh.-on belülről

Ö nk. Inté z m
2015.
Ö nkorm. Hivatal é nye k össz e se n
661 771

11 347

0

244 902

Köz é p távú te rve z é s
2016.

2017.

2018.

673 118

686 580

693 312

709 951

244 902

249 800

252 249

258 303

1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

1.2

T elepülési önk. egyes köznev. feladatainak tám.

96 972

96 972

98 911

99 881

102 278

1.3

T elep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.

263 913

263 913

269 191

271 830

278 354

1.3.1

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

38 744

38 744

39 519

39 906

40 864

1.4

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

11 625

11 625

11 858

11 974

12 261

1.5

Működési célú költségvetési tám.és kieg tám.

0

0

0

0

16 962
134 830

17 301
137 527

17 471
138 875

17 890
142 208

110 000

110 000

112 200

113 300

116 019

20 700

20 700

21 114

21 321

21 833

2 800

2 800

2 856

2 884

2 953

1.6 Egyéb működési célú tám. bev.államh-on bel.
2. II. Köz hatalmi be vé te le k

5 615
134 830

2.1

Iparűzési adó

2.2

Gépjárműadó

2.3

T alajterhelési díj

2.4
3.

Egyéb közhatalmi bevételek
III. Működé si be vé te le k

11 347
0

1 330
42 914

1 330

1 357

1 370

1 403

717

75 060

118 691

121 065

122 252

125 186

100

102

103

105

5 800

7 750

7 905

7 983

8 174

6 268

6 393

6 456

6 611

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

1 700

250

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 900

368

3.4

T ulajdonosi bevételek

3.5

Ellátási díjak

3.6

Kiszámlázott ÁFA

3.7

ÁFA visszatérítése

3.8

Kamatbevételek

100

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

26 425

8 539

86 610

4.1

Ingatlanok értékesítése

10 210

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4.3 Kiszámlázott ÁFA
4.4 ÁFA visszatérítése
4.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről
5. V. Átve tt pé nz e sz köz ök

76 400
94 921

5.1

Működési célú átvett pénzeszközök

94 921

5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6.1

99

26 425

26 954

27 218

27 871

53 900

53 900

54 978

55 517

56 849

15 260

23 898

24 376

24 615

25 206

250

3.10 Egyéb működési bevételek
4. IV. Fe lhalmoz ási be vé te le k

6.

0

0

0

100
0

0

0

0

0

0

250

255

258

264

0

0

0

0

100
86 610

102
88 342

103
89 208

105
91 349

10 210

10 414

10 516

10 769

0

0

0

0

0
0
76 400
94 921

0
0
77 928
96 819

0
0
78 692
97 769

0
0
80 581
100 115

94 921

96 819

97 769

100 115

0

0

0

0

1 021 046

12 064

VI. Finansz íroz ási be vé te le k

84 345

0

75 060 1 108 170 1 130 333 1 141 415 1 168 809
1 500

85 845

87 562

43 045

44 078

Működési célú pénzügyi műveletek

40 291

0

1 500

41 791

42 627

43 045

44 078

0

0

0

0

6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
6.1.2 Maradvány igénybevétele

41 791

42 627

43 045

44 078

6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

0

0

0

0

6.2

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

40 291

44 054

1 500

44 054

44 935

0

0

6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

10 000

0

0

10 000

0

0

0

6.2.2 Maradvány igénybevétele

34 054

34 054

0

0

6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

0

0

0

0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN

1 105 391

199

12 064

76 560 1 194 015 1 217 895 1 184 460 1 212 887

2/2 oldal

Ede lény Város Ö nkormányz at 2015. évi költségveté sé ne k mérle ge

ezer Ft-ban

KIADÁS O K
Cí
m
7.

Kiadási jogcíme k
I. Működési költségveté s kiadásai

Ö nk. Inté zm
2015.
Ö nkorm. Hivatal énye k össze se n

Közé p távú tervez és
2016.

2017.

2018.

417 815 264 489 359 522 1 041 826 1 062 663 1 073 081 1 098 835

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó

37 438 141 393 167 208

7.3

Dologi kiadások

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

44 582

46 198

7.5

Egyéb működési célú kiadások

221 862

0

8 762
105 171

346 039

352 960

356 420

364 974

48 944

98 067

100 028

101 009

103 433

36 537 143 370

285 078

290 780

293 630

300 677

90 780

92 596

93 503

95 747

40 361

221 862

226 299

228 518

234 002

7.5.1 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre

144 062

144 062

146 943

148 384

151 945

7.5.2 Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre

37 800

37 800

38 556

38 934

39 868

7.5.3 T artalékok

40 000

40 000

40 800

41 200

42 189

8.

II. Fe lhalmozási költsé gveté s kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

148 017

1 200

1 920

151 137

132 729

134 030

137 246

82 954

1 200

1 920

86 074

66 364

67 015

68 623

26 725

27 260

27 527

28 187

0

0

38 338

39 105

39 488

40 436

26 725
38 338

8.3.1 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre
8.3.2 Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre
8.3.3 Fejlesztési céltartalék

0

0

0

0

32 838

32 838

33 495

33 823

34 635

5 500

5 500

5 610

5 665

5 801

0

0

0

0

8.3.4 Felhalmozási célú ÁFA befizetése
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
9.

III. Finansz írozási kiadások

565 832 265 689 361 442 1 192 963 1 195 391 1 207 111 1 236 081
1 052

0

0

1 052

1 073

1 084

1 110

0

0

0

0

0

0

0

9.1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre

0

0

0

0

9.1.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

9.1.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

0

0

0

0

1 052

1 073

1 084

1 110

9.1 Működési célú pénzügyi m űveletek kiadásai

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

1 052

9.2.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

1 052

0

0

1 052

2 104

2 104

2 104

9.2.2 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

9.2.3 Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

0

0

0

0

KIADÁSO K Ö SSZESEN
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

566 884 265 689 361 442 1 194 015 1 196 464 1 208 194 1 237 191
5

200

1

6

2. mellé kle t az 1/2015. (II.13.) önkormányz ati re nde le the z
Ede lé ny Város Ö nkormányz atának 2015. é vi működé si cé lú be vé te le ine k é s kiadásainak mé rle ge
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
Be vé te li jogcíme k
1.

Költsé gve té si be vé te le k össz e se n

2.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.
Közhatalmi bevételek
4.
Működési bevételek
5.
Működési célú átvett pénzeszközök
6.
8.
9.
Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
11. Maradvány igénybevétele
12. Központi, irányító szervi támogatás
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.
MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

KIADÁS
2015. é vi e lőirányz at

Kiadási jogcíme k

1 000 035 Költsé gve té si kiadások össz e se n
673
134
97
94

118
830
166
921

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési kiadások

2015. é vi e lőirányz at
1 041 826
346
98
285
90
221

41 791 Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
41 791 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

1 041 826 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

039
067
078
780
862
0

1 041 826

3. mellé kle t az 1/2015. (II.13.) önkormányz ati re nde le the z
Ede lé ny Város Ö nkormányz atának 2015. é vi fe lhalmoz ási cé lú be vé te le ine k é s kiadásainak mé rle ge
Be vé te li jogcíme k
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Költsé gve té si be vé te le k össz e se n
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
Kiszámlázott ÁFA
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás

13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
14.
FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

2015. é vi e lőirányz at

Kiadási jogcíme k

108 135 Költsé gve té si kiadások össz e se n
10 210 Beruházások
21 525 Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
76 400

44 054 Finansz íroz ási cé lú pé nz ügyi műve le te k össz e se n
10 000 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
34 054 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

152 189 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

201

2015. é vi e lőirányz at
151
86
26
38

137
074
725
338

1 052
1 052

152 189

4. me lléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rende lethez
2/1 oldal

Ede lény Város Ö nkormányz at intéz mé nyeine k 2015. é vi költsé gveté sének mé rle ge

Cím
1.
1.1
2.

B EV ÉTEL EK

ezer Ft-ban

Be véte li jogcíme k

Műve lődési
Műve lődési Ede lényi
Köz pont,
Könyvtár, Intéz mé nyi
Központ,
Mátyás
Ö nkorm. Könyvtár, Ó voda é s Múze um
kiadások
össze se n
Hivatal
Múz eum Bölcsőde össze sen

I.Működési célú támog.államh.-on belülről

11 347

Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről

11 347

II.Működési bevéte lek

0

0

0

11 347

0

11 347

717

75 060

0

75 060

75 777

5 800

2.1

Készletértékesítés ellenértéke

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

250

2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

368

2.4

T ulajdonosi bevételek

2.5

Ellátási díjak

2.6

Kiszámlázott ÁFA

2.7

ÁFA visszatérítése

0

0

2.8

Kamatbevételek

0

0

2.9
2.10
3.

99

0

368
0

53 900

53 900

53 900

15 260

15 260

15 359

100
0

0
6 050

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek
III.Fe lhalmoz ási be véte lek

0
5 800

0

0

0

0

100

100

0

0

3.1

Ingatlanok értékesítése

0

0

3.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

3.3

Kiszámlázott ÁFA

0

0

3.4

ÁFA visszatérítése

0

0

0

0

0

0
0

3.5
4.

Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről
IV. Átvett pénze sz közök

4.1

Működési célú átvett pénzeszközök

0

4.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Intéz mé ny költsé gvetési bevéte lei össze se n

0

0

12 064

75 060

0

75 060

87 124

5.

V. Finansz írozási be véte lek

0

1 500

0

1 500

1 500

5.1

Működési célú pénzügyi műveletek

0

1 500

0

1 500

1 500

5.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

5.1.2

Maradvány igénybevétele

1 500

0

0

1 500

1 500

5.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

5.1.4

Központi költségv. sajátos finanszírozási bevételei

0

0

Felhalm ozásii célú pénzügyi műveletek

0

0

5.2

0

0

0

5.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

5.2.2

Maradvány igénybevétele

0

0

5.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

5.2.4

Központi költségv. sajátos finansz. bevételei

0

0

Intéz mé ny költsé gvetési bev. mindössze se n

6.

12 064

76 560

0

76 560

88 624

Ö nkormányz ati támogatás

253 625

153 405

131 477

284 882

538 507

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

265 689

229 965

131 477

361 442

627 131

202

2/2 oldal

Ede lény Város Ö nkormányz at intéz mé nyeine k 2015. é vi költsé gveté sének mé rle ge
KIA DÁ S O K

Cím

ezer Ft-ban
Műve lődési
Műve lődési Ede lényi
Köz pont,
Központ,
Mátyás
Könyvtár, Intéz mé nyi
Ö nkorm. Könyvtár, Ó voda é s Múze um
kiadások
Hivatal
Múz eum Bölcsőde össze sen
össze se n

Kiadási jogcímek
I. Működési költségveté s kiadásai

264 489

228 765

130 757

359 522

624 011

1.1.

Személyi juttatások

141 393

78 765

88 443

167 208

308 601

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó

40 361

23 135

25 809

48 944

89 305

1.3.

Dologi kiadások

36 537

126 865

16 505

143 370

179 907

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

46 198

0

46 198

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre

0

0

1.5.2. Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre

0

0

1.5.3. T artalékok
II. Fe lhalmozási költsé gve tés kiadásai
2.

0

0

1.

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.4.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

1 200

1 200

720

1 920

3 120

1 200

1 200

720

1 920

3 120

0

0

0

0

2.4.1. Egyéb felhalmozási célú támog.államháztartáson belülre

0

0

2.4.2. Egyéb felhalmozási célú támog.államháztartáson kívülre

0

0

2.4.3. Fejlesztési céltartalék

0

0

2.4.4. Felhalmozási célú ÁFA befizetése
KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
4.

0

0

361 442

627 131

0

265 689

203

0

229 965

0

131 477

5. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Összesen

Engedélyezett
létszám
fő
42
2
2
42
33
121

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv
Közös Önkormányzati Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Összesen

204

4 órás

Engedélyezett létszám (fő)
6 órás
8 órás
1
5

0

0

6

6. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Beruházási feladat
Önkormányzat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Előirányzat
Családsegítő felújítása pályázat
Családsegítő felújítása pályázat projekten kívüli
Orvosi rendelő felújítása pályázat
Orvosi rendelő felújítása pályázat projekten kívüli
Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pályázat
(Borsodi Isk.)
Napelemes rendszer telepítése Edelény településen pály.(B.
Isk. )pr-en kív.
Polc rendszer irattár
Kisajátítási (875/1 hrsz. ingatlan) terv
77. hrsz. ingatlan 2/3 részének megvásárlása
Finkei buszmegállók építése, kialakítása
Finkei temető, ravatalozó betonozása
Művelődési Központ statikai tervezése
Informatikai eszközök beszerzése
Önkormányzati lakások bontása (Szilvássy féle ház)
Alugyár buszmegállók kialakítása
Kerítés építés sportpálya
Mikrobusz beszerzés

10 036
4 254
7 746
814
22 004
200
500
500
3 500
2 700
500
2 500
1 200
500
6 000
6 000
14 000

Közös Hivatal
1.

Informatikai eszközök beszerzése

1 200

Művelődési Központ, Könyvtár
és Múzeum
1.
2.
3.

Konyhai billenő serpenyő
Nyomtató beszerzés
Fűnyíró beszerzés

1 000
100
100

Mátyás Óvoda és Bölcsőde
1.
2.

Mosógép, takarítógép, fűnyíró beszerzés
Informatikai eszközök beszerzése

Beruházási kiadások összesen

320
400
86 074

7. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Felújítási feladat
1.
2.
3.
4.

Kincsem patak gyalogoshíd és Pást út közötti szakasz burkolása
Hősök tere 2. bérlemény fűtéskorszerűsítés
Hősök terén lévő szobor felújítása
Ivóvíz- és szennyvízfelújítás

Felújítások összesen

Előirányzat
2 800
1 900
500
21 525
26 725

205

8. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Megnevezés
1.

Előirányzat
Ingatlanok vásárlása (875/1;77)

5 500

Összesen

5 500

9. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban
Megnevezés
1.

Előirányzat
1 300

EVSE támogatás

2.

Bódvavölgyi Tömegsport támogatás

3.

Szemétszállítási díj bevétel kiesése, elvárt önköltség

4.
5.

Bursa támogatás
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-nek közfoglalkoztatáshoz
nyújtott tám.

6.
7.

Edelényi-Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása
Edelényi Görög Katolikus Egyházközség támogatása

100
150

8.

Császta Néptánc Egyesület támogatása

150

Összesen

6 000
20 000
100
10 000

37 800

206

10. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
ezer Ft-ban
S orszám

Bevételi jogcímek

1.

Helyi adók

2.

Osztalékok, koncessziós díjak, hozam

3.

Díjak, pótlékok, birságok

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel,

5.

Részvények, részesedések értékesítése

6.

Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó bevételek

7.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

2015. évi előirányzat
110 000
26 425
4 130

S aját bevételek összesen

10 210

150 765

11. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei
ezer Ft-ban
S orszám
1.

Megnevezés

2015. évi előirányzat

Fejlesztési hitel

1 052

Összes kötelezettség

1 052
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12. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
3/1

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

ezer Ft-ban
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti S zolgálat épületének
rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében
ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007
2015. előtti
kifizetés és forrása
34 693
2 488
47 276

2015. utáni
2015.
tervezett kifizetés
-34 693
2 236
42 493

0

Összesen
0
4 724
89 769

84 457

10 036

1 497
5 134
77 826
59 723

1 389
8 647
6 809

1 497
6 523
86 473
66 532

18 103

1 838

19 941

84 457

10 036

0

94 493

94 493

Edelényi egészségügyi intézmény komplex fejlesztése
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051
2015. előtti
kifizetés és forrása

2015. utáni
tervezett kifizetés

2015.

47 567

7 746

47 567

7 746

1 759
45 808
36 069
9 739

1 788
4 758
3 747
1 011

47 567

1 200
7 746
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Összesen
0
0
55 313

0

55 313

3 547
50 566
39 816
10 750

0

1 200
55 313

3/2
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése
ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003
2015. előtti
kifizetés és forrása
30 399
88 849
640 236

759 484

2015. utáni
2015.
tervezett kifizetés
-6 265
940
5 325

0

0

91 068
668 416
525 845
12 237
130 334
759 484

0

0

17 660

Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

22 004

0

3 015
18 989
14 952
4 037

0
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759 484

91 068
668 416
525 845
12 237
130 334

Napelemes rendszer telepítése Edelény településen
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189
2015. előtti
2015. utáni
kifizetés és forrása
2015.
tervezett kifizetés
0
4 344

0

Összesen
24 134
89 789
645 561

22 004

759 484

Összesen
4 344
0
17 660

22 004

3 015
18 989
14 952
4 037

0

22 004

3/3
EU-s projekt neve, azonosítója:
Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen
Kiadások, költségek
Személyi jellegű
Egyéb dologi jellegű kiadások
Beruházások bruttó összege
Beruházások nettó összege
Beruházások egyenes áfája
Beruházások fordított áfája
Eszközbeszerzés
Kiadás összesen

Források összesen
Kiadás összesen

Interaktív könyvtárral a jövőért
2015. előtti
kifizetés és forrása
-1 500

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084
2015. utáni
kifizetés

2015.

Összesen

1 500

0

38 582

38 582

37 082

1 500

13 201
21 347

1 500

2 534
37 082

1 500

0

2 534
38 582

928 590
928 590

41 286
41 286

0
0

969 876
969 876
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0

38 582

13 201
22 847

13. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által folyósított ellátások
ezer Ft-ban
Ellátási forma megnevezése

Ellátás összesen

Települési támogatás

40 582

Idősek utalványa

4 000

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

44 582

Természetben nyujtott szociális ellátások összesen
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

0
44 582

14. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális ellátások
Ellátási forma megnevezése

Ellátás összesen

Rendszeres szociális segély egészségkár.sz.rész.Szt. 37. § (1) bek. a) pont

6 695

Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§ (1) bek. b)-d) pont

2 329

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Szt.35.§ (1) bek.
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§. (2) és (5) bek.
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen
Természetben nyujtott szociális ellátások

28 044
9 130
46 198
0

Önkormányzati Hivatal által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások
összesen
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46 198

15. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése

ezer Ft-ban
Közvetett támogatás
tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő
elengedésének összege
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök
elengedésének 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
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 mentesség összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
ÖSSZESEN

50

50

50
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16. mellé kle t az 1/2015. (II.13.) önkormányz ati re ndele thez
Ede lény Város Ö nkormányz ata
2015. é vi előirányzat felhasz nálási üte mte rve (tájé koztató tábla)
ezer Ft-ban
Me gnevez és

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Ö ssze sen

Bevétele k
Műk.c.tám.államh.-on belülről

58 432

58 433

55 625

55 625

55 625

55 625

55 625

55 625

55 625

55 625

55 625

55 628

111

111

63 311

111

8 111

111

111

111

60 411

111

111

2 109

134 830

Működési bevételek

8 088

8 088

13 469

8 088

8 138

13 469

8 088

8 138

13 469

8 088

8 088

13 480

118 691

Felhalmozási bevételek

7 000

6 265

0

14 910

7 746

10 870

14 910

0

9 909

10 000

0

5 000

86 610

0

0

34 921

0

0

0

0

30 000

0

0

30 000

0

94 921

73 631

72 897

167 326

78 734

79 620

80 075

78 734

93 874

139 414

73 824

93 824

76 217

1 108 170

Közhatalmi bevételek

Átvett pénzeszközök
Költsé gvet.be v.össze se n
Finanszírozási célú bevételek
Bevétele k össz esen

673 118

6 321

6 321

6 321

6 321

6 321

16 321

6 321

6 321

6 321

6 321

6 321

6 314

85 845

79 952

79 218

173 647

85 055

85 941

96 396

85 055

100 195

145 735

80 145

100 145

82 531

1 194 015

100 044

100 045

105 934

83 434

80 434

80 434

81 734

83 434

80 834

80 434

80 434

84 631

1 041 826

2 500

2 500

5 341

18 057

16 502

13 520

16 300

21 294

25 995

14 203

14 925

0

151 137

102 544

102 545

111 275

101 491

96 936

93 954

98 034

104 728

106 829

94 637

95 359

84 631

1 192 963

175

175

175

175

175

177

1 052

102 544

102 545

111 275

101 491

96 936

93 954

98 209

104 903

107 004

94 812

95 534

84 808

1 194 015

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai
Felhalmozási költségv.kiad.
Költségvetési kiadás összesen
Finanszírozási célú kiadások
Kiadás össz ese n
Bevétel össz ese n

79 952

79 218

173 647

85 055

85 941

96 396

85 055

100 195

145 735

80 145

100 145

82 531

1 194 015

Kiadás össz ese n

102 544

102 545

111 275

101 491

96 936

93 954

98 209

104 903

107 004

94 812

95 534

84 808

1 194 015

Havi e lőirányz at e ltéré s

-22 592

-23 327

62 372

-16 436

-10 995

2 442

-13 154

-4 708

38 731

-14 667

4 611

-2 277

0

Halmoz ott e lőirányz at elt.

-22 592

-45 919

16 453

17

-10 978

-8 536

-21 690

-26 398

12 333

-2 334

2 277

0

0
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17. me llé klet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rende lethe z
Tájé koztató tábla
az önkormányz at általános működésének és ágaz ati fe ladatainak támogatása
Forintban
T v-re hivatkozás Megnevezés

I.

1

Ellátott Fajlagos

Összesen

He lyi önkormányz atok működé sé ne k általános támogatása
a)

Önkormányzati hivatal működ.támogatása

b)

T elepülés üzemeltetéshez. kapcs. feladat

33,36

4 580 000

0

ba) Züldterület gazd.kapcs.feladatok(hektár alapján)

10 982 728

bb) Közvilágítás fenntart. tám.

23 680 000

bc) Köztemető fenntartással kapcs.felad.(min100eFt) 43Ft/m2

4 379 752

bd) Közutak fenntartásának támog.(út hossza alapján Ft/km)
c)

Egyéb kötelező önkorm.felad.tám.

d)

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

6.

152 788 800

24 939 300
10 197

2 700

27 531 900

235

2 550

599 250

2014.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
244 901 730

II

Egyes köznevelé si fe ladatok tám.
1.

Óvodapedagógusok és közv.segítők bértámog.
a-c)

Óvodapedagógusok keresete

14,9

4 152 000

61 864 800

a-c)

Óvodapedagóguso keresetének pótlólagos összege

14,9

35 000

521 500

a-c)

Óvodapedagógusokat segítők keresetének támogatása

2.

Óvodaműködtetési támogatás

3.

T ársulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazt.tám.

4.

A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó tám.
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz

5.

III

11

1 800 000

19 800 000

171

70 000

11 970 000

8

352 000

2 816 000

Te l.önk.sz ociális, gye rmekjóléti é s gye rmekétk. felad.e llátása
1.

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (Jöv.pótló)

38 773 665

2.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.

93 855 640

3.

Egyes szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása
a)

szoc.és gyermekjóléti feladatok tám.
aa) 70000 lakos alatt T =L/5000*3950000
Családsegítés

12 390

395

4 894 050

T árs.kiegészités családsegítés

12 390

300

3 717 000

Gyermekjóléti szolgálat

12 023

395

4 749 085

2 311

1 200

2 773 200

170

55 360

9 411 200

21

145 000

3 958 500

2

109 000

218 000

17

494 100

8 399 700

32

2 606 040

83 393 280

T árs.kiegészítés gyermekjóléti szolg.
c)

Szociális étkezés

d)

Házi segítségnyujtás (T ársulás miatt 130%)

f)

Időskoruak nappali intézményi ellát.

j

Gyermekek napközbeni ellátása

4.
a)

Szakmai dolgozók bértámogatása

b)

Intézmény üzemeltetési támogatás

5.

15 558 000

Gyermekétkeztetés támogatása
a)

Dolgozók bértámogatása

b)

Üzemeltetési támogatás

6.

9,82

1 632 000

16 026 240
16 959 287

Szociális ágazati pótlék

IV

Te l.önkormányz atok kulturális fe lad.támog.
1.

V.

0

ja) Bölcsödei ellátás
Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával
kapcsolatos feladatok ellátása

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok
d)

T el.önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv.fel. támogatása

i)

T el.önk.-ok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

10 197

1 140

11 624 580

Be számítás (2013.évi iparűzé si adóalap 0,55%-a)
Támogatás össz ese n
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656 185 457

18. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban
ezer Ft-ban
S orszám
1.
M űködési célú
2.

Felhalmozási célú
Fejlesztési hitel

Hitel jellege

Felvétel éve

Átvállalás éve

2015

2020

Összesen

215

Hitelállomány január 1-jén
2016.
2017.

2015.

2018.

0

8948

6844

4740

0

8 948

6 844

4 740

19. melléklet az 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól
2/1 oldal
BEVÉTELEK

Cím
1.

ezer Ft-ban

Bevé teli jogcímek
I. Működési c. támog. államház tartáson belülről

1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. támog.

1.2

T elepülési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.

1.3

T elepülési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám.

1.3.1

Ö nként
vállalt
feladat

Kötele ző
fe ladat

Államigaz
gatási
feladat

Ö ssz es
bevé tel

661 771

0

11 347

673 118

244 902

0

0

244 902

96 972

0

0

96 972

263 913

0

0

263 913

Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

38 744

0

0

38 744

1.4

T elepülési önk. kulturális feladatainak tám.

11 625

0

0

11 625

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám.

1.6

Egyéb működési célú tám.bev.államh-on bel.

2.

0

0

0

0

11 347

16 962

134 830

0

0

134 830

2.1

Iparűzési adó

110 000

0

0

110 000

2.2

Gépjárműadó

20 700

0

0

20 700

2.3

T alajterhelési díj

2 800

0

0

2 800

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

1 330

0

0

1 330

115 724

2 250

717

118 691

3.

II. Köz hatalmi be vé tele k

0
5 615

III. Működési bevéte lek

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

100

0

0

100

5 650

1 850

250

7 750

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

5 900

0

368

6 268

3.4

T ulajdonosi bevételek

26 425

0

0

26 425

3.5

Ellátási díjak

53 900

0

0

53 900

3.6

Kiszámlázott ÁFA

23 399

400

99

23 898

3.7

ÁFA visszatérítése

0

0

0

0

3.8

Kamatbevételek

250

0

0

250

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

3.10

Egyéb működési bevételek

100

0

0

100

86 610

0

0

86 610

10 210

0

0

10 210

4.

IV. Fe lhalmoz ási bevé tele k

4.1

Ingatlanok értékesítése

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

0

0

0

0

4.3

Kiszámlázott ÁFA

0

0

0

0

4.4

ÁFA visszatérítése

0

0

0

0

4.5

Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről

76 400

0

0

76 400

5.
5.1
5.2

V. Átve tt pénz esz köz ök
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

6.
6.1

94 921

0

0

94 921

94 921

0

0

94 921

0

0

0

0

1 093 856

2 250

12 064

1 108 170

VI. Finanszírozási be vé tele k

85 845

0

0

85 845

Működési célú pénzügyi m űveletek

41 791

0

0

41 791

0

0

0

0

41 791

0

0

41 791

6.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

6.1.4

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

0

Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek

44 054

0

0

44 054

6.2.1

6.2

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

10 000

0

0

10 000

6.2.2

Maradvány igénybevétele

34 054

0

0

34 054

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

6.2.4

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

0

1 179 701

2 250

12 064

1 194 015

BEVÉTELEK Ö SSZESEN
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2/2 oldal

ezer Ft-ban

KIADÁS OK

Cím
7.

Ö nként
vállalt
feladat

Kötele ző
fe ladat

Kiadási jogcíme k
I. Működési költségve tés kiadásai

Államigaz
gatási
feladat

Ö ssz es
kiadás

769 187

8 150

264 489

1 041 826

201 154

3 492

141 393

346 039

56 763

943

40 361

98 067

244 826

3 715

36 537

285 078

44 582

0

46 198

90 780

Egyéb működési célú kiadások

221 862

0

0

221 862
144 062

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó

7.3

Dologi kiadások

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.5
7.5.1

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre

144 062

0

0

7.5.2

Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre

37 800

0

0

37 800

7.5.3

T artalékok

40 000

0

0

40 000
151 137

149 937

0

1 200

8.1

8.

Beruházások

84 874

0

1 200

86 074

8.2

Felújítások

26 725

0

0

26 725

8.3

II. Fe lhalmoz ási költségveté s kiadásai

38 338

0

0

38 338

8.3.1

Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre

0

0

0

0

8.3.2

Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre

32 838

0

0

32 838

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

5 500

0

0

5 500

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése

0

0

0

0

927 274

0

265 689

1 192 963

1 052

0

0

1 052

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN
9.
9.1

III. Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

0

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

9.1.3

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

1 052

0

0

1 052

1 052

0

0

1 052

9.2

Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

0

0

0

0

9.2.3

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

920 176

8 150

265 689

1 194 015

KIADÁSO K Ö SSZESEN
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20. mellé kle t az 1/2015. (II.13.) önkormányz ati re ndele thez

Adatszolgáltatás
az elisme rt tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

……………………………………….

Költségvetési szerv számlaszáma:

……………………………………….

Éves eredeti előirányzat:

………….

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

…………… Ft
30 nap
alatti
állomány

sorszám

T artozásállomány megnevezése

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.
5.

T B alapokkal szembeni tartozás
T artozásállomány önkormányzatok és intézményeik
felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

30-60 nap
közötti
állomány

ezer Ft

60 napon
túli
állomány

Átütemezett Összesen

Edelény, 2015. …………………….hó ………nap

………………………………..
költségvetési szerv vezetője

9./ Napirendi pont tárgya:
Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 20. sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a rendelet-tervet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTVÉTELÉRŐL ÉS ÁTADÁSÁRÓL

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó
jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a
továbbiakban együtt: támogatott).
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden, az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az önkormányzat
által államháztartáson kívülre nyújtott pénzbeli támogatásra.
(3) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati
rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális
ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli
támogatásokra, az ösztöndíjakra, a lakáscélú támogatásokra, valamint közfeladat
ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.
2. Értelmező rendelkezések
2. § (1) A rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes
személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet)
részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.
(2) Támogatásnak minősül: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele
terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton
keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és
fejlesztésre adandó, nem szociális ellátásnak minősülő pénzbeli juttatás.
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(3) A céljellegű támogatás lehet:
a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat
ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást, vagy
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott, az önkormányzat
tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil
szervezetek működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
II. Fejezet
Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok
3. Az átadott támogatás forrása
3.§ Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg azon
költségvetési előirányzatait, melyek terhére céljelleggel támogatást nyújt.
4. A támogatás nyújtásának alapelvei, a támogatás odaítélése
4.§ (1) A támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak
alapján a Képviselő-testület, a Polgármesteri keret terhére nyújtott támogatások
odaítéléséről a polgármester (a továbbiakban együtt: támogatást nyújtó) dönt,
melyhez a szakmai bizottságok véleményét kérheti.
(2) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének
előirányzatában címzett támogatás került megállapításra, valamint amelynek
részére képviselői, vagy polgármesteri indítvány alapján képviselő-testületi
határozattal címzett támogatás került megállapításra,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal
elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt tartozása nincs és
nyilatkozatban rögzíti, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
(3) A céljellegű támogatási kérelmek az 1. melléklet – Pályázati adatlap - kitöltésével
nyújthatók be, az abban foglalt tartalmi és formai követelményekkel az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: EKÖH) részére.
5. A támogatási megállapodás
5.§ (1) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú
támogatások esetén – értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás
folyósítására a polgármester megállapodást köt a támogatottal. A
megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró
személyeket,
b) a forrás fedezetét,
c) a forrás összegét,
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d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a
visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét - működési támogatásról a
tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az
elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének
következményeit.
(2) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a
támogatott részére történő átutalás időpontjától a Ptk. szerinti késedelmi kamattal
növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően
elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(3) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási
megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet
részére támogatásként tovább nem adhatja.
(4) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően
átutalással, vagy házi pénztárból történő kifizetéssel lehet teljesíteni.
(5) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára
vissza kell fizetnie.
(6) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat jogosult a
helyszínen ellenőrizni.
6. Az elszámolás
6. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a
támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni a
támogatásról szóló döntés előkészítéséért felelős szervezeti egység (osztály,
iroda) felé az alábbiak szerint:
a) Eseti támogatások: a támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi
dokumentumokat becsatolni:
aa) a rendelet 2. melléklete szerinti elszámoló lap,
ab) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok, és
ac) a támogatott írásbeli beszámolója a támogatás felhasználásáról.
b)

Általános működési célú támogatások: a támogatás szabályszerű
felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az
önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni,
és az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
ba) az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki
beszámoló
bb) Az önkormányzati támogatás felhasználását igazoló dokumentum.
Amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak, úgy a
támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására
előírt módon köteles teljesíteni.
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(2) Elszámolási határidő: a támogatási megállapodásban rögzítettek szerint
a) a civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31-ig,
b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai
esetében a tárgyévet követő év február 28-ig.
(3) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő
meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú
hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani az eredeti elszámolási határidő
lejártáig.
(4) A benyújtott elszámolásokat az EKÖH illetékes szervezeti egységének megbízott
dolgozója ellenőrizni köteles, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és
jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak
elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(5) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy
nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról az 5. § (2)
bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára
visszafizetni.
(7) Az EKÖH ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott
támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(8) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles
a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem
fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
7. A támogatási megállapodás módosítása, elállás a megállapodástól
7.§ (1) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan
adatot szolgáltatott.
(2) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján
kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő
meghosszabbítása.
8. Nyilvántartás és közzététel
8. § (1) A támogatásokról és a számadási kötelezettség teljesítéséről az EKÖH
Pénzügyi Osztálya köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia
kell a támogatott nevét, címét, a támogatást nyújtó megnevezését, a támogatott
képviselőjének nevét, a támogatás összegét és célját, az átutalás idejét, a
támogatás célszerinti felhasználása elszámolásának határidejét, az elszámolás
időpontját, valamint az elszámolás és bizonylat fellelhetőségét, a bizonylat
számát.
(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezései alapján az önkormányzat költségvetéséből nyújtott
nem
normatív,
céljellegű,
működési
és
fejlesztési
támogatások
kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a
támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a város
www.edeleny.hu címen található honlapján közzé kell tenni.
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(3) A közzétételt a támogatásról szóló döntés meghozatalát követő hatvan napon
belül kell megtenni.
(4) A közzétételről az EKÖH Jegyzői Titkársága köteles gondoskodni.
III. Fejezet
9. Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok
9.§ (1) Az államháztartáson kívüli forrás végleges átvételéről – az alapítványi forrás
kivételével – a képviselő-testület, vagy a polgármester dönt az önkormányzat
vagyonrendeletében meghatározott tulajdonosi jogok gyakorlása szerinti
hatáskörben. A polgármester a költségvetési rendelet módosításai keretében
utólagosan tájékoztatja a képviselő-testületet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell az átvételre felajánlott
ingó vagy ingatlan vagyon esetében annak forgalmi értékét, a vagyon
működtetésével,
fenntartásával
kapcsolatos
költségeket
és
egyéb
kötelezettségeket, a hasznosítás módját, valamint a vagyontárgy besorolását.
(3) A forgalmi érték meghatározásához ingatlan esetében ingatlanforgalmi szakértői
véleményt kell beszerezni.
(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester
köti meg.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2013.(III.20.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2015. február
13. napján kihirdetésre került.
Edelény, 2015. február 13.
Vártás József
jegyző
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Pályázati adatlap

1. melléklet a 2/2015.(II.13.) önkormányzati
rendelethez
Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete
3780 Edelény, István király útja 52.

A pályázó neve

címe
A pályázott cél
megnevezése
A pályázott cél
ismertetése

A program tervezett időpontja
Pályázatért felelős elérhetősége
A pályázott cél tervezett részletes költségvetése
___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft

Költségvetés teljes összege

Ft

A pályázott cél megvalósítására tervezett saját pénzösszeg

Ft

Egyéb forrásból származó támogatások
__________________________________________

____________Ft

__________________________________________

____________Ft

___________________________________________

____________Ft
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A pályázaton igényelt pénzösszeg

Ft

Bankfiók, számlaszám
-

-

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Kötelezettséget vállalok
arra, hogy az elnyert pénzösszeg felhasználásáról a megállapodásban foglaltak
szerint elszámolok a támogatást nyújtó részére.

Edelény, 201...…………………………
…………………………………………..
kérelmező neve, aláírása
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2. melléklet a 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez
ELSZÁMOLÓ LAP
Edelény Város Önkormányzata által nyújtott támogatás felhasználásáról
Támogatást nyújtó megnevezése: (a megfelelő rész aláhúzandó, kitöltendő)
képviselő-testület; ………………………..…. polgármester: ……...................………..
Támogatást igénybevevő
neve, címe: …………………………………………….……..…………………………………
képviselője,
elérhetősége:
………………………….………………………...…………………
A
támogatásról
rendelkező
döntés
száma:
……………….……………………………….….
A támogatás célja: ………………………………………………………………………………
Mellékletek száma: …………….………….
Sorszám

A bizonylat
kiállítója

A kifizetés

kelte

száma

jogcíme

összege

Összesen:

Az elszámoló lapon szereplő adatok helyességét, valódiságát, valamint a pénzügyi és
számviteli jogszabályok szerinti elszámolását, továbbá a támogatásnak a támogatási
megállapodásban / szerződésben foglalt célra történő felhasználását igazoljuk. Az
elszámolásban feltüntetett és csatolt bizonylatmásolatok eredeti példányainak
érvénytelenítése* megtörtént. Igazoljuk továbbá, hogy az itt elszámolt tételeket más
elszámolásban nem szerepeltetjük / szerepeltettük.
…………………………………. 20 … év ………………….. hó ……. nap
ph.
……………………………………………
a Támogatott cégszerű aláírása
*Érvénytelenítésként az eredeti számlán szükséges feltüntetni a támogatót, a
határozatszámot, a támogatás jogcímét.
Záradék:
A pénzügyi beszámolót

ELFOGADOM

NEM FOGADOM EL.

Megjegyzés: …………………………………………………………………………………….
A pénzügyi elszámolást ellenőrizte: …………………………………………
A pénzügyi Elszámoló lap – szükség szerint – sokszorosítható
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10./ Napirendi pont tárgya:
A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 21. sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a rendelet-tervet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2015.(II.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:
1.§ A rendelet hatálya az „Edelény és környéke szociális szolgáltató és intézményt
működtető intézményfenntartó társulás”-ban részt vevő települések
közigazgatási területére terjed ki.
2.§ (1) Az önkormányzat fenntartásában működő szociális intézmény által biztosított
alábbi személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokért
térítési díjat kell fizetni:
a) házi segítségnyújtás,
b) étkeztetés,
c) nappali ellátás,
d) idősotthoni ellátás.
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(2) Térítésmentesen kell biztosítani a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvényben foglaltakon túl a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást.
3.§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások és szakosított
ellátás intézményi térítési díja:
a) Időskorúak nappali intézményi ellátása:
aa) nappali ellátás térítési díja étkezés nélkül:

napi 100 Ft

ab) nappali ellátás térítési díja étkezéssel (ebéd):

napi 240 Ft + áfa + 100 Ft.

b) Időskorúak bentlakásos otthona intézményi térítési díja: 80 100 Ft/hó/fő,
2 670 Ft/nap/fő.
c) étkeztetés intézményi térítési díjai:
ca) étkeztetés intézményi térítési díja: 240 Ft + áfa,
cb) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállítása
esetében: 240 Ft + 105 Ft = 345 Ft + Áfa
Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek
részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy
személyre lehet megállapítani.
cc) étkeztetés intézményi térítési díja az étel lakásra történő kiszállításával a
közös háztartásban élő személy esetében: 240 Ft + Áfa.
d) a házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 500,-Ft/óra,
e) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja az
intézmény.
4.§ Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
5.§ Hatályát veszti a szociális ellátásokért fizetendő 4/2012.(II.16.) önkormányzati
rendelet.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése
szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2015. február 13. napján.
Vártás József
jegyző
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11./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”-ának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 22. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Loj Balázs alpolgármester köszönti Dr.Hudák Zitát, az Edelényi Járási Hivatal
vezetőjét, akihez kérdést szeretne feltenni. Az előterjesztésben olvashatják, és
tudnak is róla, hogy létrejött egy megállapodás 2012. október 26-án a Járási Hivatal
kialakítása tárgyában, aminek az egyik eleme az volt, hogy a Városháza épületébe
költözik a Járási Hivatal egy része. Történt közben egy hivatal-felújítás, és úgy tudja,
hogy módosult az együttműködési megállapodás arról, hogy amíg nem készül el az
új hivatal, addig különböző önkormányzati épületekben helyezik el a Járási Hivatal
részeit. Tavaly szeptemberében használatbavételi engedélyt kapott a Városháza
épülete, azóta az ANTSZ - ami szintén a Járási Hivatalhoz tartozik – hűtője, bútorai,
iratai a Városháza épületének alsó szintjén vannak elhelyezve. Hivatalvezető
asszonyt kéri, adjon tájékoztatást a képviselő-testületnek, illetve a lakosságnak, hogy
volt-e valami oka, amiért nem tudott beköltözni a Járási Hivatal szervei, osztályai,
illetve mik az elképzelései a Járási Hivatalnak a jövőre nézve. Azért bátorkodik
feltenni ezt a kérdést, mert elmondhatják, mindenki úgy állt ehhez a dologhoz, hogy
szeretnének segíteni a Járási Hivatal működését és munkáját egyrészt a Járási
Hivatalban dolgozó intézményvezető és dolgozók miatt is, és főképpen az ügyfelek
miatt, akik igénybe veszik a Járási Hivatal szolgáltatásait. Úgy gondolja, hogy
mindannyiuk számára, mind a Kormányhivatal, mind a város, mind az ügyfelek
számára az lenne a jó és ideális, ha találnának egy közös megoldást. Ezért kérdezi,
hogy mik a tervek a jövőre nézve, és miért nem történt meg eddig a költözködés.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Van egy megállapodás,
amely alapján a 150 m2 alapterület átadását vállalta az önkormányzat és ezen kívül
van egy 180 m2, ami az ÁNTSZ-nek a hozzájárulását megadta használati jog
fenntartása mellett, a Családsegítő épületének felújítása miatt. Ez a 330 m2, ami
hivatalos papíron fekszik, mi a helyzet ezzel, mert most egy olyan dologról fognak
szavazni, hogy az ÁNTSZ beköltözik és a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft., de
ezt a megállapodást ez most üti. Azt sem tudják, hogy a járásnak mi a szándéka, és
most már mindenképpen dűlőre kellene jutni, és hasznosítani az épületet. Mire lett
volna szükség, vagy milyen elképzelése van ezzel a területtel kapcsolatban? Elvileg
papíron az szerepel, hogy 150 m2 átadásra kerül. Ilyen értelemben nem lát határidőt,
és olyan jellegű dolgokat, hogy mikor fog, vagy szüksége van rá, vagy nem, mert az
önkormányzatnak költségei vannak ezzel kapcsolatban, rezsi és egyéb költségek,
ami az átadás óta felmerültek és üresen áll az épület alsó része.
Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője: A járási hivatalok kialakítására
vonatkozóan 2012. októberében még az előző képviselő-testület kötött egy
megállapodást a Kormányhivatallal. Ez a határozatlan idejű szerződés tartalmazott
olyan megállapodásokat, amelyet a Járási Hivatal fizikai elhelyezésére vonatkoztak
és ez éppen egy olyan átmeneti állapot előtt volt, mikor az István király útja 52. szám
alatti épület átalakítás előtt volt.
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Akkor még előreláthatólag 2013. decemberig tartó beruházásról, egy éves átmeneti
időről rendelkezett ez a megállapodás. Tudni kell, hogy most korlátozottan válaszol,
hiszen a Kormányhivatal, azon belül Demeter Ervin kormánymegbízott úr a jogosult
arra, hogy a megállapodást megkösse, hiszen a Járási Hivatal nem önálló jogi
személy és ilyen módon ő nyilván felelős a hivatal működéséért, de a
Kormányhivatal és az önkormányzat van hivatalosan szerződéses jogviszonyban.
Mind a hivatalnak az indulásától, mind jelen pillanatban nem csak a székhely város
Edelény, hanem mind a 45 település vonatkozásában úgy gondolja sikerült és
kívánják is fenntartani a jó együttműködést. Itt kiemelt szerepe van természetesen
Edelénynek. Azt gondolja, hogy ez idáig is mind jegyző úrral, mind polgármester úrral
és a képviselő-testületnek is összességében és külön-külön is minden tagjával
sikerült olyan kapcsolatot kiépíteni és fenntartani, ami Edelény városnak és az itt élő
lakosságnak a javát is szolgálhatja. Mint ahogy aljegyző úr is említett, maga a
hivataluk dolgozói is napi kapcsolatban vannak. 2012-ben és 2013-ban egy induló
állapottal szembesültek. Olvasta ő is az előterjesztést, abban a háttérmunka
folyamatban úgy tűnhet, hogy nem történt semmi. Ennek ellenére azt kell mondania,
hogy elég jelentős energiát fektettek abba, hogy hogyan találják meg azt a megfelelő
formát, ami szintén az ügyfeleket is érinti, minél kevesebb költözéssel, és minél
egyértelműbben tudják a hatáskörök alapján a munkát megszervezni. Ez nehezítette
és a döntés befolyásolja, hogy a 2014. évi őszi ülésszakról eltolódott a 2015. tavaszi
ülésszak elejére az államreform II. egyes közigazgatási tárgyú törvények
módosításáról szóló javaslatnak a végleges lezárása. Ez is nagyban befolyásolja,
hiszen egyik része a már említett szociális feladat-ellátás, de egyéb szervezeti és
hatásköri feladatok is változni fognak, amik meghatározzák magának a hivatalnak a
működését. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy az elmúlt évben lebonyolított
országgyűlési választások kapcsán felülvizsgálatra került ősszel a kormányablakoknak a kialakítása és a kormányablakok számának a kérdésköre. Ebben az
edelényi annyiban érintett, hogy emiatt csúsztak azok a közbeszerzések, amelyek a
kivitelezésre vonatkoznak. Most nyílván nekik, miután a Borsodi út 26. szám alatt
kerül kialakításra a kormányablak, az ottani működő szervezeteknek is az ideiglenes
elhelyezését meg kell oldani addig, ameddig a kivitelezés zajlik, amellett, hogy
végleges elhelyezéseket is próbálnak és hát az edelényi épületek, önkormányzati
épületek korlátozottsága és állapota is befolyásolja azt, hogy milyen mozgásterük
van. Most ott tartanak, hogy a szervezeti és hatásköri feladataik kapcsán a jövő
héten várhatóan megszületik a törvény módosítása, illetve kiírásra kerül, és éppen a
holnapi nap lesz egy helyszíni bejárás, magának a kormányablaknak a kialakítása
kapcsán. Tehát éppen abban a fázisban vannak, hogy akkor most ideiglenesen kell
költözniük és azt követően tudja, amikor az ideiglenes elhelyezést kérő szervezeti
egységek visszaköltöznek a Borsodi út 26-ba, dönteni arról, hogy ki maradjon itt az
alsó szinten. Tehát ezek az apró és esetleg úgy tűnő dolgok befolyásolják a
döntéseiket, ami azt gondolja, külsőleg nem látszik. Az előterjesztésben leírt egyéb
dolgokban is látszik, hogy polgármester úrral is, jegyző úrral is több dologban
egyeztettek, viszont döntési jogosultsága a végleges dolgokban, - mint említette – a
Kormányhivatalnak és nem a Járási Hivatalnak van, de főigazgató asszonnyal,
kormánymegbízott úrral történnek ezek az egyeztetések nyilván. Azt gondolja, hogy
egy héten belül döntés születik róla, tehát éppen az utolsó időszakban vannak.
Béres Tibor képviselő: Polgármester úr az előterjesztésben hivatkozik Lázár János
miniszter úrnak írt levelére. Szeretné tudni, hogy mit tartalmaz ez a levél, mert ez
nem szerepel a mellékletben.
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A helyzet mielőbbi tisztázása érdekében Polgármester úr kért-e segítséget az
előterjesztésben leírtakon kívül Demeter Zoltán országgyűlési képviselő úrtól, illetve
Loj Balázs alpolgármester úrtól, mivel alakuló ülésen személyesen ajánlották fel
együttműködésüket, segítségüket.
Csabai Gyula képviselő: Hivatalvezető asszonyhoz tenné fel a kérdését, részben
ahhoz kapcsolódóan, amit képviselőtársai kérdeztek. A történet egyszerű, a
képviselő-testületet az érdekli, hogy ki lesznek-e használva a megállapodás alapján
azok a helyiségek, amelyek az önkormányzat épületében kerültek kialakításra, vagy
nem, viszont a város lakosságát foglalkoztatja még egy dolog, amiről szóbeszédet
lehetett hallani, hogy adott esetben a Járási Hivatal egy épületbe is költözhet. Ha
minden intézményét egy épületbe viszi, nem tudja, hogy van-e rá reális esély, ugyan
épület megnevezést is hallottak az elmúlt időszakban, de erről hivatalvezető asszony
bővebb tájékoztatást tud adni. Ha ez így lesz, nagy valószínűséggel ide nem fog
költözni senki, ha nem, akkor lehet érdekes a történet az önkormányzat számára a
megállapodástól függetlenül. Nem tudja, hogy ezzel kapcsolatban esetleg van-e
információ, léptek-e, akarnak-e lépni ebben az ügyben lépni.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Azért kérdezte azt, amit
kérdezett, mert ha ezt a határozati javaslatot elfogadják, akkor igazából az a m2,
amit megállapodásba foglaltak, akkor nem tudja teljesíteni az önkormányzat, nem is
fogja, mert felborul ez a megállapodás ezzel. Tehát egyáltalán most arra tud
hivatalvezető asszony arra, hogy szüksége van a Járási Hivatalnak a Városháza alsó
szintjére, vagy nincs, mert ha szavaznak, onnantól kezdve teljesen mindegy, mire
van szükségsége, és maximum arról lehet vitatkozni jogilag, hogy ez a megállapodás
helyesen lett-e felbontva, vagy nem, és ez az egész borul. Ahhoz, hogy a képviselők
tudjanak korrektül dönteni, erre lenne szükség, és tudja, hogy nem hivatalvezető
asszony a döntéshozó, de valamilyen szándékát ismernie kell a Járási Hivatalnak,
mert ezzel a lépéssel korlátozni fogják a szándékukat ebben az ügyben. Igazából
erre irányult volna a kérdése.
Dr.Hudák Zita Edelényi Járási Hivatal vezetője: Elnézést kér, ha nem volt teljesen
minden részletre kiterjedő a válaszadásban, de most valójában össze is függ a két
kérdés. A problémájukat leginkább az okozza, hogy kevés az a helyiség, tehát nem
az, hogy nem tudják kihasználni az alsó szintet, hanem még többre is lenne igény.
Biztos mindenki járt a Földhivatalban, tehát a Földhivatal fizikai megjelenése, az
ottani elhelyezése is azt gondolja, hogy időszerű lenne. Azt gondolja, hogy egyedül a
Munkaügyi Központ, meg majd az Okmányiroda, kormányablak, amely talán
biztosított, hogy megfelelő az elhelyezése. Természetesen szükségük lenne az
egészre, és még mindamellett azt gondolja, hogy a Bányász úton lévő hatósági
osztálynak az elhelyezésére sem adnak lehetőséget az itt rendelkezésre álló
irodahelyiségek. Igen, a 180 m2, az István király u. 58. szám alatt lévő ingatlanon
használati jog fenntartása maradt a Kormányhivatal részére, ott az ÁNTSZ-nek az
elhelyezésével együtt ennek az újratárgyalása is kell. Ő egyébként azt szeretné, ha
valamennyi szervezeti egységük a lehető legjobb, és az ügyfelek által a legjobban
elérhető és megközelíthető helyen tudnák a munkájukat végezni és az ügyfeleket
fogadni. Innen jött az a dolog, hogy az a bizonyos épület tulajdonosa megkereste
őket azzal, hogy eladó az épület. Jó edelényi szokás szerint, miután megnézte az
épületet, hogy egyáltalán miről van szó, azonnal elterjedt a hír, hogy már a jövő
héten odaköltöznek.
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Tehát szó sincs erről, még csak forrás sem áll rendelkezésre, hogy egyáltalán
megvásárolnák azt az épületet. Azt gondolja, hogy erre a közeljövőben sincs reális
lehetőség. Mind polgármester úrral, mind kormánymegbízott úrral tárgyaltak arról,
hogy hogyan lehetne. Polgármester úr közreműködését is köszöni, hiszen ő is tett
több irányból lépést arra, hogy a Járási Hivatal lehetőleg koncentráltan egy helyen,
és olyan körülmények között legyen elhelyezve, ami ezeket a célokat szolgálja.
Tehát az ÁNTSZ is négy járásra dolgozik, Edelény a székhelye. Itt határozottan kiáll
amellett, hogy az Edelényi Járás székhelyen ennek a szervezeti egységnek olyan
elhelyezése legyen, hogy ne kerüljön veszélybe az, hogy az edelényi egység legyen
a székhelye, vagy a kazincbarcikai, vagy az ózdi, mert úgy gondolja, ez is fontos, és
mindannyiuk érdeke.
Polgármester: Néhány gondolatot szeretne elmondani, azért, hogy a lakosság
kristálytisztán lássa, hogy miről van szó. A járási hivatalok megalakulása előtt a BAZ.
Megyei Kormányhivatal és az Edelényi Önkormányzat kötött egy megállapodást a
Járási Hivatal elhelyezésével kapcsolatban. Ez három önkormányzati tulajdonú
ingatlant érintett eredetileg, a régi Családsegítő épületét, ahol az ÁNTSZ volt
elhelyezve, a régi egresi iskola épületét, illetve a volt Városgondnokság épületét.
Más fizikai lehetőség híján az önkormányzat ezt a három ingatlant tudta felajánlani
arra, hogy a Járási Hivatal teljes létszámát el lehessen a városban helyezni. Közben
az önkormányzat még a Járási Hivatalok megalakulása előtt elkészítette ennek az
épületnek a felújítási, bővítési tervét, majd benyújtották pályázatra, amit megnyertek.
Ez az épület úgy lett kialakítva, hogy a földszinten a bejárattal szembeni részen az
Okmányiroda lett kialakítva, ez így van most is. Ez az egyik fontos dolog, amit
hangsúlyosnak tart ebben a történetben. A másik, az ÁNTSZ helyzete. Hála a jó
Istennek, hogy megnyerték azt a pályázatot is, amit a Családsegítő épületére
nyújtottak be. Rendkívül komoly problémát okozott egy adott időintervallumon belül,
hogy hová tudják elhelyezni, hogyan, miként költöztessék ide-oda a különböző
szerveket, az önkormányzatot, hivatalt, stb. Megoldást találtak erre a problémára, de
teljesen egyértelműen megegyeztek Demeter Ervin Kormánymegbízott úrral, hogy az
ÁNTSZ végleges helye nem marad a volt Családsegítő épületében, hanem az
önkormányzat ugyan annyi m2-t, 185-186 m2-t biztosít a felújított, kibővített
polgármesteri hivatal épületében. Szeptember 30-án megkapták a hivatalra a
használatbavételi engedélyt. Az előterjesztésbe le van írva, és mellékletek egyetlen
egy kivételt tekintve, mind ott vannak, eltekintve az általa Lázár miniszter úrnak írt
levéltől. Béres Tibor képviselő úr kérdésére válaszol, hogy ezt a levelet azért nem
tette mellé, mert mindamellett, ami a válaszból egyértelműen kiderül, hogy a Járási
Hivatalra vonatkozó hivatalos megkeresés volt a részéről miniszter úr felé,
mindemellett – mivel nem tegnap óta ismerik egymást – személyes dolgokat is
tartalmazott a levél, és ezt nem hajlandó senki orrára kötni. Tehát ez a levél ezért
nem szerepel mellékletként. Az időrendből is láthatja mindenki, hogy már jóval a
visszaköltözést, a használatba vételi engedélyt megelőzően írta, jelezte
Kormánymegbízott úrnak, miniszter úrnak, hivatalvezető asszonynak – többször szót
váltottak –, a Kormányhivatal főigazgató asszonyánál személyesen járt Miskolcon
ebben a kérdésben, azért, amihez semmi köze nincs, hogy segítsen a Járási Hivatal
elhelyezésében. Ezért erőlködik nyolc hónapja, hogy segítsen a Járási Hivatal
elhelyezésében. Elnézést kér hivatalvezető asszonytól, de nem válasz, amit kapott,
mert hogy pont most, meg ezen a héten, nem igaz.
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Egy kérdésre szeretne választ kapni, az ÁNTSZ-re vonatkozóan, itt vannak a
bútorok, kijelölték jegyző úrral közösen az 5 vagy 6 irodát, szerencsétlen dolgozók
egy helyiségben vannak összezsúfolva a Munkaügyi Központban. Miért nem itt
dolgoznak a hivatalban? Tehát az, hogy mert még ez, mert még az, - elnézést kér,
de ez végképp nem válasz. Igaz, hogy az eredeti megállapodás módosításra került,
nem jogász, de az a véleménye, hogy ez már régen érvényét vesztette azzal az
erőlködéssel, próbálkozással együtt, amikor válaszra sem méltatták. Legalább azt
írta volna le a Demeter Ervin Kormánymegbízott úr, hogy te hülye polgármester
várjál még egy hétig, majd mondok neked valamit. Erre sem méltatta. Ez a
szerződésmódosítás rég okafogyottá vált, ami nekik elhelyezési kötelezettségük, az
ÁNTSZ 185-186 m2-e, a Járási Hivatal többi része el van helyezve a városban,
punktum. Nekik ezt a hivatal fizetni kell, a fűtési költséget, az energiát, takarítást, stb.
költséget még akkor is, ha jelen pillanatban azok az irodák nincsenek használva. Azt
gondolja, hogy ezt senki nem tűrné tovább, hogy több mint egy félév óta semmi nem
történik ebben a kérdésben. Nekik ott van a problémájuk a saját Kft-nek az
elhelyezésével, mert nem férnek el. Mindenki úgy fog szavazni, ahogy akar, ő
határozottan úgy fog szavazni, hogy az önkormányzat Kft-je költözzön be a
hivatalba, amelynek több praktikus oka is van, hiszen napi munkakapcsolat van a Kft.
vezetése és mondjuk aljegyző úr, vagy a Kft. vezetése, a Pénzügyi Osztályvezető
asszony között és nem mindegy, milyen távolságban kell megoldani ezt a dolgot.
Vártás József jegyző: Tárgyilagosan szeretné összefoglalni kronológiailag azt, hogy
mi történt, illetve, hogy most szerződéses viszonyban mi van, ami papíron van, hogy
mindenki tisztán lásson. Az előterjesztésből ez kiolvasható, összefoglalták, de itt több
ingatlanra vonatkozóan elhangzottak használati jogok, illetve m2-ek. Összefoglalja,
hogy honnan indultak és most hol állnak ahhoz, hogy megfelelő döntést tudjon hozni
a testület. Az egész folyamat a Járási Hivatalok felállításával kapcsolatosan
kezdődött, megindultak a tárgyalások, született egy törvény, mely alapján rögzítve
volt, hogy a Járási Hivatalok felállításához az önkormányzatok kötelesek ingatlant
átadni, valamint ingóságot, illetve köztisztviselői állományt is átvették a Járási
Hivatalnak az állományába. A folyamatok kezdetén nem lehetett azt tudni, hogy hány
fővel fog beindulni a Járási Hivatal. A kezdet kezdetén úgy látta az anyagokat
visszanézve, hogy 18 fő volt, aztán folyamatosan emelkedett, ahogy jöttek a
módosítások, hatáskörök, és ahogy közeledett a Járási Hivatal felállítása. 2012.
szeptember 15-én hagyta jóvá a képviselő-testület azt a megállapodást, mely a
Járási Hivatal felállítására vonatkozik. Nyílt ülésen tárgyalta a képviselő-testület.
Ebben a megállapodásban van rögzítve az egyik táblázatban az, hogy milyen
ingatlannal biztosítják a Járási Hivatal elhelyezéséhez szükséges helyiségeket.
Ebben a táblázatban volt megjelölve az István király útja 52. szám alatti ingatlan,
tehát ez a városháza épülete. Ez a megállapodás így lett megkötve, a táblázatban ott
szerepel a megjegyzés rovatban, hogy az ÉMOP 3.1.2f. pályázat miatt, - mivel itt
hamarosan beruházás kezdődött, - átmenetileg más ingatlant biztosított a Járási
Hivatal elhelyezésére. Még ami fontos, hogy 150 m2-re terjed ki erre az ingatlanra
vonatkozóan. Van egy másik táblázat a megállapodásban, mely az átmeneti elhelyezésre vonatkozik. Itt két ingatlan van nevesítve, az egyik a Borsodi út 26., ahol 140
m2, illetve a Bányász út 2., a Kistérségi Hivatal, ahol 160 m2 lett biztosítva az
induláskor. Tehát ez volt az a két ingatlan, ami kiváltotta az István király útja 52-őt a
beruházás idejére, így indultak neki a folyamatnak. A történések folyamatosan jöttek
és a változások.
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2013-ban jutott el oda a folyamat, hogy a Kormányhivatal TÁMOP, vagy TIOP-os
pályázat keretében a kormányablakok feltételének megteremtésére pályázatot
készített és hivatalvezető asszony megkereste őket, hogy itt szükséges lenne még a
Borsodi út 26-ban azokra a helyiségekre is, amelyeket akkor a Bódva Völgyi Közéleti
Roma Nők Egyesülete használt. Komoly erőfeszítéseket kellett tenni, hogy az
egyesület onnan más helyre költözzön. Ez megtörtént. Ekkor a 60 m2, ami az
egyesület helyiségei voltak korábban, felszabadult és átadta az önkormányzat egy
külön megállapodás keretében a Kormányhivatalnak, így a Borsodi út 26-ban 200
m2-re nőtt az a terület, amit használ most is a Járási Hivatal. A pályázat miatt volt
szükség arra, hogy 15 évre ingyenes használatba adja a képviselő-testület ezt az
ingatlanrészt. Tehát 2013. nyarán született egy megállapodás, melyben az
önkormányzat vállalta, hogy 15 évre ingyenesen használatba adja azokat a
helyiségeket, tehát innentől kezdve arra az ingatlanra vonatkozóan megdőlt az alapmegállapodásnak az a pontja, hogy ez egy kiváltó ingatlan. Így gondolja, bár ez a
módosítás az alap-megállapodáson nem lett átvezetve, nem lett lemódosítva, ettől
függetlenül úgy gondolja, hogy a felek együttes akarata írta felül és megköttetett ez a
megállapodás. Ha tovább mennek az időben, akkor jön a Családsegítőnek a
beruházása, amit polgármester úr is említett, és itt annyi korrekciót hozzá, hogy
amikor a Járási Hivatal felállt, az ÁNTSZ-nek a használati joga az István király útja
52. szám alatti ingatlanon már fennállt korábban is. Onnantól indultak meg a
folyamatok, hogy a pályázat a Családsegítőre vonatkozóan úgy volt kiírva, hogy
amennyiben a beruházást követően ez az ingatlan nem kizárólag szociális és
gyermekjóléti alapszolgáltatások nyújtására szolgáló helyiségként fog funkcionálni,
abban az esetben a pályázatban az erre eső részekre vonatkozóan nem lehetett
volna támogatást igényelni. Egyetlen egy megoldás mutatkozott, az ÁNTSZ-t onnét
ki kell hozni, aminek méltó helye a városháza lenne. Ide el is jutott a folyamat és így
megteremtődött annak a lehetősége, hogy az István király útja 58. szám alatt végre
egy patinás és egy minden igényt kielégítő nappali ellátást nyújtó intézményt
alakítsanak ki, aminek hamarosan meglesz az átadása is. Itt született egy
levélváltás, illetve polgármester úr személyesen is egyeztetett főigazgató asszonnyal
ebben az ügyben. Született egy kormányhivatali válasz, amely az előterjesztés
mellékletét képezi a tekintetben, hogy a Kormányhivatal hozzájárul ahhoz, hogy az
ÁNTSZ ide átköltözzön 180 m2 erejéig. Ez a levél szól arról, hogy ameddig nincs
használatbavételi engedélye az ingatlannak, a városházának, addig a Munkaügyi
Központba költözzenek. Ez akkor két hétben mutatkozott, de hát több lett belőle.
Ahogy most áll a helyzet jogilag, hogy van összesen egy alap-megállapodás a Járási
Hivatal felállítására, amiben szerepel az az ingatlan, amit a legelején mondott, tehát
a Borsodi út 26., illetve az István király útja 52. és a Bányász út 2. Ha a szerződést
nézik, akkor a Borsodi út 26. tizenöt évre maradt, az István király útja 52. és a
Bányász út, illetve az ÁNTSZ-nek az elhelyezése. Amennyiben beköltözik ide a
Járási Hivatal, abban az esetben a Bányász út 2-ben megszűnne a használati joga.
Erre mondta bizottsági ülésen, amikor elnök úr feltette a kérdést, hogy jogilag mi a
helyet, erre azt mondta, hogy keszekusza. Úgy gondolta, hogy ezt fontos elmondani,
hogy aki esetleg ebben a témában nem volt benne a kezdetektől, lássa a folyamatot,
illetve, hogy milyen küzdelmek árán jutottak el ide. A városháza felújítása során
hivatalvezető asszony, polgármester úr folyamatosan egyeztetett, minden igényt
igyekeztek figyelembe venni, itt érti a legfontosabb feltételeket, az informatikai
hálózatnak a megteremtése, külön gerinchálózat készítésének a lehetősége, illetve
külön ajtó nyitása. Tehát ez egy hosszadalmas folyamat, és még nincsenek a végén.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Káli Richárd képviselő javaslatot tenne polgármester úr által elmondottakkal
ellentétben. Javasolja, hogy vegyék le most napirendről ezt az előterjesztést.
Véleménye szerint ketté kellene venni, mert azzal, hogy eldöntik, hogy a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. „Alapító Okirat”-a módosul, egy élő megállapodást is
felrúgnak. Elmondta hivatalvezető asszony is, hogy várhatóan rövid időn belül döntés
születik. Február 26-án lesz egy rendkívüli ülés, hozzák vissza február 26-ra, addig
írjanak vélhetően egy utolsó levelet Kormánymegbízott úrnak, tájékoztatva, hogy mit
szeretnének, mik az elképzelések, nyílván azt is beleírva, hogy ez az állapot így
tovább nem tartható fenn, hiszen mint ahogy mondta polgármester úr is, itt
különböző költségek merülnek fel, takarítási, fűtési és egyéb költségek. Úgy
gondolja, hogy még egyet megér. A levelezést nem kívánja forszírozni.
Loj Balázs alpolgármester: Elmondja, hogy többször egyeztetett polgármester úrral,
országgyűlési képviselő úrral is ebben a kérdésben. Teljes mértékben igazat tud adni
polgármester úrnak, megérti az álláspontját, végig nézve az előterjesztésben
leírtakat, és akkor itt jön a de. Hivatalvezető asszonytól kaptak egy időpontot - annak
ellenére, hogy sorozatosan nem válaszolt a Kormányhivatal a megkeresésekre – azt
mondta, hogy egy héten belül valószínűleg pont kerül ennek a dolognak a végére.
Tizenegy nap múlva lesz Káli képviselő úr által is említett rendkívüli testületi ülés, ő is
azt javasolná, tárgyalják újra, ellentétben azzal, hogy a levelezgetésekben nem hisz,
inkább a személyes megbeszélésekben és találkozásokban, és egyeztetésekben.
Tehát, ha a testületi ülést megelőzően történik egy személyes egyeztetés,
megkeresik polgármester urat is, hogy hogyan tovább. Mindezt azért mondja, hogy a
jó kapcsolat megmaradjon és az ügyfelek megfelelő kiszolgálást kapjanak, mert ha
szétszabdalják öt különböző intézménybe szerte a városban, akkor nem lesz
megfelelő, nem lesz ügyfélbarát az ügyintézés a Járási Hivatalban. Azt javasolná,
hogy vegyék le napirendről, de ha szavazásra kerül a dolog, tartózkodni fog.
Polgármester szeretné hangsúlyozni, hogy ő nem hajlandó még egy levelet írni, és
nem hajlandó bemenni Miskolcra. A Kormánymegbízott úr, ha akar valamit, jöjjön el
hozzá ide.
Dr.Hudák Zita Járási Hivatal vezetője. Ha elnapolásra kerül, személyes felelősséget
vállal, addigra érvényes dolgot hoz.
Polgármester azt majd meglátják, hogy elnapolásra kerül-e vagy nem. Az az
érdekes ebben tudja Hivatalvezető asszony, hogy több, mint egy féléve húzódik ez a
dolog, addig, amíg ezt az előterjesztést nem hozta ide. Esze ágában sem volt
senkinek sem komolyan lépni, most érdekes módon egy héten belül itt lesz a
megoldás. Honnét lesz itt a megoldás? Honnét ugyan? Nem lesz semmiféle
megoldás egy héten belül sem. Egy dolgot még elfelejtett elmondani képviselőtársainak, a Járási Hivatal méltó körülmények között történő elhelyezésével kapcsolatban.
Amikor még a hivatal felújításának közbeszerzési szakaszában jártak, megkereste
Demeter Ervin kormánymegbízott urat, majd második körben megkereste Navracsics
Tibor miniszter urat, és a következő ajánlatot tette részükre.
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Itt lesz az új hivatal épülete, ahol a teljes Járási Hivatal, Földhivatalostól, ÁNTSZestől, Okmányirodástól, mindenestől megfelelő elhelyezést kaphatna, és el is férne.
Cserébe csupán annyit kérne ezzel szemben, hogy - mivel úgy is szűkül az
önkormányzat hatásköre, feladatellátása - vagy a szomszédos Földhivatal épületét
újítsák fel nekik megfelelő állapotúra, ahol a valószínűleg a kisebb Polgármesteri
Hivatal elférne, vagy egy olyan normális méretű Polgármesteri Hivatalt építsen a
magyar kormány, ahol el tudják helyezni a lényegesen csökkentett létszámú
Polgármesteri Hivatalt. Erről mindenki tud, Hivatalvezető Asszony is. Zárt ajtókra
talált ez a gesztusa a magyar kormány felé, Demeter Ervin kormánymegbízott úr
felé. Hangsúlyozza, hogy nem hajlandó még egyszer írni, nem hajlandó még egyszer
telefonálni, nem hajlandó egy lépést sem tenni ebben az ügyben.
Jelzi, hogy érezni a hangján, hogy nagyon megfázott, holnap nem fog dolgozni, és
hogy hétfőre, a jövő hétre meg fog-e gyógyulni, nem tudja most megmondani, de
szerette volna jelezni ezt.
Borza Bertalan képviselő: Az anyagot alaposan átolvasta, és azt mondja, hogy ez
két ügy, szervesen összefügg, de akkor is két külön ügy. Az egyik, ami arról szól,
hogy a Kft-nek az alapító okiratát módosítani kell tevékenység bővülése, telephelyváltozás miatt, az ebtelep létrehozása miatt, és van egy lehetőség, hogy még
telephelyre bejegyzésre kerül a hivatal is, és van egy lehetőség benne, hogy ide átköltözik a Kft-nek egy része. Nem látja problémának, hogy ezt ne tárgyalják meg, és
hogy ne fogadják el. A másik dolog, hogy a Járási Hivatal megállapodásában
foglaltaknak mikor akar eleget tenni, hogy eleget akar-e tenni egyáltalán, arra nem
tud választ adni, nem is tisztje, hiszen Hivatalvezető Asszony is elmondta, hogy ő
sem jogosult erre választ adni, aki jogosult, az meg nem válaszol. Semmi gond,
megvárják a válaszát. Ebben a határozati javaslatban nincs az, hogy mikor kell
költözni, az van benne, hogy a cégnyilvántartásban történő átvezetésre intézkedni
kell. Ezt minden további nélkül meg lehet tenni. Megközelíti másképpen is ezt a
dolgot, ő, mint önkormányzati képviselő felel a város gazdálkodásáért, felelősen jár-e
el akkor, hogy ha hagyja, és engedi, hogy egy felújított épületnek egy teljes
földszintje üresen és kihasználatlanul maradjon hónapokon keresztül. Úgy gondolja,
hogy nem jár el felelősen, neki az az érdeke, hogy ki legyen használva, ennek
gazdája legyen, és aki ennek a költségeit is viseli, és nem a város fogja viselni. Az,
hogy most ez a használatba adás akár a Kft., akár más szervezet részére
ideiglenesen addig történik, amíg valamilyen döntés születik a Járási Hivatal
részéről, a Járási Hivatal elhelyezésére, vagy végleges-e, azt nem tudja, neki most
erre nem is kell választ adni. Mint ahogy arra sem neki kell választ adni, hogy kinek
az érdeke, vagy milyen érdekek mozoghatnak a mögött, hogy a Járási Hivatalnak a
munkavállalói szűkös, nem méltó körülmények között vannak az ideiglenes
elhelyezés következtében, különösen az ÁNTSZ. Valószínűsíti, hogy az ügyfeleknek
nem érdekük, Edelényen belül a hatósági osztályt tekintve az Egresre, az
Okmányirodai ügyintézés miatt megint máshová szaladgáljanak. Az az érdekük,
hogy ezeket a szolgáltatásokat egy helyen tudják megkapni. Biztos van benne
egyfajta gazdasági érdek, hiszen a zsúfoltság miatt a fenntartási költségek
csökkennek, amiből hosszabb ideig megtakarítás fog keletkezni. Nem kíván senkinek
sem a fejével, sem a lehetőségével gondolkodni, ő felelős döntést akar hozni, felelős
önkormányzati képviselőként esküjéhez híven kíván ebben az ügyben is eljárni, és ő
az előterjesztést meg fogja szavazni.
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Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Alpolgármester úrral ért
egyet, igaz, polgármester úr mindent megtett ebben az ügyben és igazából a
Kormányhivatal felelőssége, hogy meddig húzza, halasztja, és nem kíván reagálni a
dolgokra, egyértelműen az ő felelősségüket lehet megállapítani, de úgy gondolja, egy
utolsó próbát megér a tárgyalás mindenképpen. Amit a Hivatalvezető Asszony
szavaiból kivett, nekik szükségük lenne az egész „területre”. Polgármester úr
mondta, hogy ezt a megállapodást akár semmisnek is vehetik. Jegyző úr ezt a dolgot
tegnap nem merte kimondani egyöntetűen, és azért itt a következményekkel is lehet
számolni. Úgy gondolja, hogy ha ezt az egy hetes időtartamot erre kihasználják,
érdemi válasz lehet, Megéri még egy hetet várni, mert ha nem várnak esetleg ebből
kellemetlenség lenne, rosszabb jellegű következménye.
Polgármester : Vicces kérdés: A Kormányhivatal majd megdorgál minket?
Vártás József jegyző: Az elhangzottakhoz annyit kíván tájékoztatásul elmondani,
hogy ennél bővebben válaszolt a bizottsági ülésen. Akkor is elmondta, úgy érzi
korrekten válaszolt is rá, elmondta, hogy jogilag mi a helyzet, most is elmondta, hogy
milyen megállapodások vannak érvényben. Bizottsági ülésen feljött annak is a
kérdése, hogy lehet-e ebből per, és akkor mi lesz, ha perre megy. Akkor is azt
mondta, mivel a törvényességet kell felügyelni, természetesen ebben is lehet per,
mindenből a világon, és amikor per van, a törvény alapján megvan, hogy kinek kell
bizonyítani. Reméli, hogy idáig nem jut el ez a folyamat.
Csabai Gyula képviselő: Úgy gondolja, ha megszavazzák, egy hét alatt olyan nagy
változás ebben a dologban nem történhet, talán nyomást is gyakorolhatnak a
Kormányhivatalra ezzel a döntésükkel. Adott esetben még vissza is lehet vonni,
láttak már ilyet menetközben, hogy módosított a testület a döntésén.
Polgármester: Amikor Borza Bertalan képviselő úr elmondta azt a véleményét, amit
ezer százalékkal támogat, és amit ő is ugyan így gondol. Leírt magának két szót,
hogy 20-án költözik a Kft., tehát nem holnap, egy hét múlva , csütörtökön telik le az
egy hét, tehát pénteken költözik a Kft. a hivatal épületébe. Úgy gondolja, addig van
idő arra, hogy bármit lépjen a Kormányhivatal, ha akar, vagy ha tud.
Ezek után szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 7 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
20/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának
módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
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1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását
a határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 2.
mellékleteként jóváhagyja.
3. Képviselő-testület elrendeli a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit
Kft.
ügyvezetője
felé,
a
módosítások
cégnyilvántartáson történő átvezettetését.
Határidő: azonnal, illetve 2014. február 28.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Értesül: Kft., Osztályok
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1. melléklet a 20/2015. (II.12.) határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
1/2015. sz. Módosítása
Cg. 05-09-015867
A Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. ( székhelye: 3780 Edelény,
Borsodi út 26.) mai nappal az alábbiak szerint módosul:

Az Alapító Okirat 1.5. A társaság telephelye c. pontjában két új telephely kerül
felvételre:
3744 Múcsony külterület 083/10 hrsz
3780 Edelény, István király útja 52.

Egyebekben az Alapító Okirat nem változik.
E d e l é n y, 2015. ….….

Záradék: Az Alapító Okirat Módosítás Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ………………………. sz. Határozata alapján készült.
………………………………………..
Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata
Ellenjegyezte:
Dr. Kapás Katalin ügyvéd
3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.
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2. melléklet a 20/2015. (II.12.) 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. 2
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 telephelyei:
3780 Edelény, hrsz 1188/1.
3744 Múcsony, külterület 083/10 hrsz
3780 Edelény, István király útja 52.3
1.6. A társaság tevékenységi körei:
1.6.1. A társaság közhasznú tevékenységének meghatározása a 2011.évi CLXXV.
Tv. ( Civil tv.) rendelkezései alapján:
A társaság a következő közhasznú tevékenységet végzi a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. §-ban foglalt önkormányzati
feladatok közül, valamint a Sportról szóló 2004. évi Iv tv. 55. § (1) bekezdés a., b., c.
és d. pontjai alapján: 4
település üzemeltetési feladatok ellátása
környezet egészségügyi, köztisztasági feladatok ellátása
kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme
2

Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.
Telephelyek módosítása 1/2015. sz. Alapító Okirat módosítással 2015…………..-én
4
Módosítva a 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 12. 17-én.
3
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lakás- és helyiség gazdálkodás
helyi környezet és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárok elhárítása
helyi gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok
sport, ifjúsági ügyek
honvédelem, polgárvédelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
helyi közösségi közlekedés biztosítása
település fejlesztés, településrendezés
hulladékgazdálkodás5

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, foglalkoztatásának 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 az
alábbi tevékenységeket végzi:

Főtevékenység: 4120 Lakó-és nem lakóépület építése
0113 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény, olajos mag termesztése ( közhasznú )
0119 Egyéb nem évelő növény termesztése ( közhasznú)
0146 Sertéstenyésztés ( közhasznú )
0147Baromfitenéysztés ( közhasznú )
0146 Juh, kecske tenyésztése ( közhasznú )
0150 Vegyes gazdálkodás ( közhasznú )
0149 Egyéb állat tenyésztése (közhasznú )
0162 Állattenyésztési szolgáltatás (közhasznú)
1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás ,- tartósítás( közhasznú )
5610 Éttermi, mozgó vendéglátás
5621 Rendezvényi étkeztetés
5629 Egyéb vendéglátás
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás ( közhasznú)
7500 Állategészségügyi szolgáltatás ( közhasznú )6
5

Beiktatta 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítás 2014. 12. 17.-én
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01.61 Növénytermelési szolgáltatás / közhasznú /
02. 40 Erdészeti szolgáltatás / közhasznú/
16.23 Épületasztalos-ipari termékek gyártása ( közhasznú )
25.11 Fémszerkezet gyártása ( közhasznú )
25.12 Fémépületelem gyártása ( közhasznú )
43.11 Bontás ( közhasznú )
43.12 Építési terület előkészítése ( közhasznú )
43.13 Talajmintavétel, próbafúrás
43 91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés ( közhasznú )
41 10 Épületépítési projekt szervezése ( közhasznú )
42 11 Út, autópálya építése ( közhasznú )
42 13 Híd, alagút építése ( közhasznú )
42 21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése ( közhasznú )
42 91 Vízi létesítmény építése ( közhasznú )
42 99 Egyéb m.n.s. építés ( közhasznú )
43.21. Villanyszerelés ( közhasznú )
43 29 Egyéb épületgépészeti szerelés ( közhasznú )
43.22. Víz-, gáz-, fűtés-, légkondícionáló szerelés ( közhasznú )
43.31. Vakolás ( közhasznú )
43.32. Épületasztalos-szerkezet szerelés ( közhasznú )
43.33. Padló- falburkolás ( közhasznú)
43.34. Festés, üvegezés ( közhasznú )
43.39. Egyéb befejező építés m.n.s. ( közhasznú )
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s. ( közhasznú )
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 ( közhasznú )
55.30. Kempingszolgáltatás ( közhasznú )
55.90. Egyéb szálláshely –szolgáltatás ( közhasznú )
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység / közhasznú/
49.39. M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás ( közhasznú )
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 ( közhasznú )
68.32. Ingatlankezelés ( közhasznú )
70.10. Üzletvezetés
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
73.12 Médiareklám
73.20 Piac- és közvélemény kutatás
77.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
6

Tevékenységi kör módosítása 2014. 12. 17--i hatályú Alapító Okirat Módosítással
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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 ( közhasznú )
81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás ( közhasznú )
81.29 Egyéb takarítás ( közhasznú )
81.30 Zöldterület kezelés ( közhasznú )
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 ( közhasznú )
38.21 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása ( közhasznú )
39.00 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés ( közhasznú )
94.99. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység ( közhasznú )
93.11. Sportlétesítmény működtetése ( közhasznú )
93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység ( közhasznú )7
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.8
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:
7

A dőlt betűvel jelzett közhasznú tevékenységek közhasznú megjelölése a 2014. 12. 17 .-i hatályú 2/2014. sz.
Alapító Okirat Módosítással került beillesztésre az Alapító Okirat szövegébe.
8
Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.
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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.9
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.10
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§ )11 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.
9
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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. 12
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.13
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.

12
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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.
Az összeférhetetlenségi rendelkezések alól felmentést az alapító hozzájárulásával
adhat.
2.2.3. A Társaság ügyvezetője:
Neve: Szabóné Varga Marietta
Lakcím: 3780 Edelény, Kővágó út 16.
Anyja neve: Szabó Mária Márta
Születési hely, idő: Miskolc, 1975. 03. 31.
Adóazonosító jele: 8395352700
Az ügyvezető megbízatása 2014. 11. 01-től 2019. 10. 31-ig szól.14 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.
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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.15
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.
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.16

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:
15
16
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Név: Rohály Anna
Lakcím: 3780 Edelény, Mátyás király út 14.
Anyja neve: Szilágyi Mária
Születési hely és idő: Bódvarákó, 1951. 07. 11.
Név: Takács Csaba
Lakcím: 3780 Edelény, Vörösmarty út 10/b.
Anyja neve: Tóth Anna
Születési hely és idő: Miskolc, 1963. 05. 22.
Név: Gyöngyösi Gáborné
Leánykori neve: Varga Edina
Lakcím: 3780 Edelény, Kővágó út 14.
Anyja neve: Urbán Mária
Születési hely és idő: Miskolc, 1976. 04. 20.
A tagok megbízatása: 2014. április 23-tól 2017. május 31-ig szól.17
Gyöngyösi Gáborné tag megbízatása 2014. 12. 17-től 2017. május 31-ig szól.18
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.
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- 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.19
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.
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: Ózd, 1961. január 6.
Bejegyzési száma: 005337
A könyvvizsgáló újraválasztható. A könyvvizsgálóval, megválasztását (kijelölését)
követően a Társaság ügyvezetése köt szerződést a polgári jog általános szabályai
szerint.

19
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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.
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,20 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.
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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 § /21 a döntés folytán
kötelezettség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül,
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
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.22
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 §23)
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.
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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.
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. 24
E d e l é n y, 2015. ……….….

Záradék: Az egységes szerkezetű Alapító Okirat Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 20/2015.(II.12.) Határozata alapján készült. A módosítások az
1.5.pont szerinti telephelyeket érinti.

Ellenjegyezte:
Dr. Kapás Katalin ügyvéd
3525kolc, Mátyás király u. 6.
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12./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 23. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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 az
alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási
szabályzatának jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási
szabályzatának jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete - 009.
évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján - a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát a
határozat 1. mellékleteként jóváhagyja.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Borsodi
Közszolgáltató
Nonprofit
Kft.
Felügyelő
Bizottságának tagjaival kötendő megbízási szerződés
mintáját a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.
3. Képviselő-testület elrendeli a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője felé, hogy a javadalmazási
szabályzatot harminc napon belül a cégiratok közé
helyezze letétbe, és a Felügyelő Bizottság tagjaival a
megbízási szerződést 2015. február 28. napjáig kösse
meg.
Határidő: azonnal, 2015. március 14.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Értesül: Kft., Osztályok, ügyvéd
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1.melléklet a 21/2015. (II.12.) határozathoz
Edelény Város Önkormányzata
(székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.)
tulajdonában álló
BORSODI KÖZSZOLGÁLTAT NONPROFIT KFT.
(székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 26.)
JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA
mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint:
I.
A szabályzat célja és hatálya
1. A szabályzat célja: a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: Takarékos
törvény) meghatározottak végrehajtása, valamint a Borsodi Közszolgáltat
Nonprofit Kft. vezető állású munkavállalóinak, felügyelő bizottsági tagjainak,
könyvvizsgálójának javadalmazásának szabályozása. Ennek érdekében
Edelény Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) legfőbb szerve (Alapító) a
Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. (továbbiakban:
Mt.) 208.§ (1) és (2) bekezdése hatálya alá tartozó vezető munkavállalói,
valamint vezető tisztségviselője, felügyelő bizottságának tagja és könyvvizsgálója
vonatkozásában a Takarékos törvény 5.§ (3) bekezdései alapján az alábbi
javadalmazási szabályzatot alkotja.
2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
(1) a Társaság Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(továbbiakban: Mt.) 208. § (1) és (2) bekezdése - ideértve a társaság
ügyvezetője és vezető állású munkavállalója - (továbbiakban: vezető)
szerinti munkavállalóira,
(2) a feladatát megbízási szerződéssel ellátó vezető tisztségviselőre,
(3) a felügyelőbizottság tagjaira és elnökére,
(4) a Társaság könyvvizsgálójára.
3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
(1) a vezetők és a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottság tagjai és elnöke,
valamint a könyvvizsgáló javadalmazási elveinek szabályozására,
(2) a vezetők munkaviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra,
(3) a vezetők prémium fizetési feltételeire,
(4) a vezetők költségtérítésének szabályozására.
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II.
A vezetőre és a tisztségviselőkre, a felügyelőbizottság tagjaira és elnökére
vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok
1. A vezető javadalmazása
1.1. A vezető személyi alapbére
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő és egyéb vezető havi
személyi alapbére a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a
tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset
kétszerese.
A vezető személyi alapbérét, valamint a megbízási jogviszonyban álló vezető
tisztségviselő megbízási díját a Társaság Legfőbb Szerve (Alapítója) évente külön
határozatban állapítja meg a Társaság saját vagyona (saját tőke, összes eszköz), az
értékesítés nettó árbevétele, a foglalkoztatottak létszáma, jövedelemtermelő
képessége, nemzetgazdasági súlya, jelentősége alapján. Amennyiben az Alapító
eltérő döntést nem hoz a vezető munkabére vagy megbízási díja változatlan.
A vezető személyi alapbérének, valamint a vezető tisztségviselők megbízási díjának
megállapításakor évente a keresetfejlesztési irányelveket kell figyelembe venni azzal,
hogy a vezető alapbére legfeljebb a társaságra irányadó átlagkeresetfejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel
növelhető.
1.2 A vezető éves prémiuma
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető számára az Alapító tűzhet ki prémiumot
és állapíthat prémium feladatot. Kitűzés hiányában a vezetőt prémium nem illeti meg.
A vezető prémiumkitűzéséről a döntést megelőzően ki kell kérni a felügyelőbizottság
véleményét.
Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítése mellett csak olyan feltétel
határozható meg, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és
gondosságán való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható többlet
teljesítményt takar.
A vezető éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg a vezető éves személyi
alapbérének a 10 %-át.
Prémiumelőleg nem fizethető. Az elháríthatatlan külső körülmények (természeti
csapások, piaci katasztrófák) és egyéb indokolt esetben a kiírt prémiumok utólagos
korrekciójára vagy visszavonására kerülhet sor az Alapító döntése alapján.
A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró mérleg
elfogadásakor történik. A prémiumfeladatok részteljesítést nem lehet figyelembe
venni.
Prémium kifizetést kizáró tényezőként szükséges figyelembe venni az üzleti tervben
meghatározott átlagkereset-fejlesztési/bértömeg-növekedési mérték túllépését. Nem
fizethető továbbá prémium abban az esetben sem, ha a társaságnak lejárt
köztatozása (adó, Tb, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén.
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Prémiumcsökkentő tényező a jogszabály alapján, vagy a hatóságok felé fennálló
adatszolgáltatási kötelezettség nem, illetve nem határidőre történő teljesítése, a
kifizethető prémium 20%-ának mértékéig.
A prémiumkitűzésben meg kell határozni egy-egy, a Társaság szempontjából kiemelt
fontosságú, jellemző jelentős mutatót (pl. eladósodottsági mutató, kintlévőség
összege) és annak optimális értékét. Ha ez a mutató nem teljesül, akkor a kifizethető
éves prémium összegét minimum 20%-kal csökkenteni kell.
A vezető munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium
időarányos része számolható el a tárgyévet záró beszámolót elfogadásakor.
Amennyiben a Társaság veszteségesen gazdálkodik az elérhető prémium
legmagasabb összegét legfeljebb az éves alapbér 5 %-ában lehet meghatározni.
1.3.A vezető munkaszerződési feltételeinek meghatározása
1.3.1. A vezető munkaviszonyának létesítése, munkáltatói jogkör gyakorlása
Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a munkáltatói jogkör gyakorlása a vezető
tisztségviselő felett.
A Társaság egyéb vezető állású munkavállalói felett a munkáltatói jogokat az
ügyvezető gyakorolja.
1.3.2 A munkaszerződés alapján
megszüntetése esetén járó juttatások

a

vezető

részére

a

munkaviszony

1.3.2.1. Határozott időtartamú munkaviszony esetén a vezetőt az Mt. általános
szabályai szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a
munkavállaló javára eltérni nem lehet.
1.3.2.2. Felmondási idő
A határozatlan idejű munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetése
69. §-ban
esetén a felmondási idő időtartamára a Munka Törvénykönyve
meghatározott általános mértéket kell alkalmazni.
1.3.2.3. Végkielégítés
A vezetőre a végkielégítés tekintetében a Munka Törvénykönyve 77. § szerinti
általános mértéket kell alkalmazni.
1.3.4. Költségtérítések és egyéb juttatások
A vezető munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosult:
a) hivatalos kiküldetés esetén másod osztályú közlekedési eszköz és szállás
igénybevételére azzal, hogy az utazással kapcsolatos biztosításokra jogosult,
b) munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára,
c) laptop használatára,
d) személygépkocsi használatra vagy üzemanyag térítésre:
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a vezető tisztségviselő jogosult mind hivatali tevékenysége, mind pedig
személyes céljaira a társaság tulajdonában lévő vagy bérelt, lízingelt vagy
egyéb jogcímen az üzemeltetésbe került alsó-, vagy középkategóriás
személygépkocsit használni a Társaság belső gépkocsi-használati
szabályzatának és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően - vagy
jogosult lehet saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi
esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerinti térítésre jogosult a
munkáltató által meghatározott 1000 km/hó mértékben.
A vezető részére pótlék nem fizethető.
A Javadalmazási Szabályzatban nem nevesített jogcímen juttatás csak az Alapító
döntése alapján adható.
2. A Felügyelő bizottság tagjainak és elnökének díjazása
A felügyelő bizottsági tagok díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke
igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a
Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselő munkavégzésével, a Társaság
előző éves gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával,
valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségének és a gazdasági
szférában elfoglalt helyének.
A Társaság felügyelő bizottsága elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított
éves díjazása a mindenkori kötelező legkisebb munkabér másfélszerese, illetve a
felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabérrel
megegyező összeg.
E díjazáson kívül a Társaság felügyelő bizottságának tagja – az igazolt, a
megbízatásával összefüggésben felmerült költségeinek megtérítésén kívül – más
javadalmazásra nem jogosult.
A Társaság felügyelőbizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára
tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
3.Díjazási korlát
Egy természetes személy legfeljebb egy köztulajdonban álló gazdasági társaságnál
betöltött vezetői tisztségviselői megbízatás, valamint legfeljebb egy köztulajdonban
álló gazdasági társaságnál betöltött Felügyelő Bizottsági tagság után részesülhet
javadalmazásban. A tisztségviselő írásban tájékoztatni kötelesek azokat a
köztulajdonban álló gazdasági társaságokat ahol vezető tisztségviselői, valamint
felügyelő bizottsági megbízatással rendelkezik arról, hogy mely tisztségei alapján tart
igényt javadalmazásra.(Nyilatkozat 1. sz. melléklet)
A társaság végelszámolása esetén a felügyelőbizottsági tagok díjazása felére
csökken a testületi tagok feladatkörének és felelősségi körének csökkenése miatt,
tekintettel arra, hogy ilyen esetekben a végelszámoló veszi át a testületek
feladatainak alapvető részét.
A felszámolás kezdő időpontjától a vezető tisztségviselőknek, továbbá a
felügyelőbizottság tagjainak – jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása
miatti megszűnésével – díjazás nem fizethető.
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4. A könyvvizsgáló díjazása
A könyvvizsgáló részére éves díjtétel kerül meghatározásra, úgy hogy a megbízni
kívánt könyvvizsgálótól a díjtétel meghatározása előtt árajánlatot kell kérni, amelyben
a könyvvizsgáló ismerteti a Társaság sajátosságaira szabott munkaidő szükségletét,
illetve az elvégzendő munka fajlagos díját.
A könyvvizsgáló éves díjtételének mértékét megalapozott indokok alapján, a
Társaság gazdálkodási körülményeit, költségviselő képességét és jellemző
viszonyait szem előtt tartva kell előterjeszteni a Társaság legfőbb szerve részére. A
könyvvizsgálói díjazás évente legfeljebb az éves infláció mértékével emelhető a
legfőbb szerv ilyen irányú döntése esetén.
A Társaság gazdálkodási körülményeiben, piaci helyzetében bekövetkező változások
– többletfeladatok, nagyobb kockázatvállalás, stb. – egyedileg meghatározandó
könyvvizsgálói díjazás megállapítását indokolhatják, melyről a legfőbb szerv dönt.
Amennyiben a könyvvizsgálat becsült értéke a közbeszerzési értékhatárt eléri, akkor
a pályázat kiírásánál a Kbt. szabályai szerint kell eljárni.
5. Hatályba léptető rendelkezések
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Javadalmazási Szabályzatot
21/2015.(II.12.) határozatával fogadta el.
Jelen Szabályzat 2015. év március hó 1. napjával lép hatályba.

___________________
Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata

A szabályzatot 2015. ………………… napján átvettem.

________________________
ügyvezető
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1. számú melléklet a szabályzathoz
Nyilatkozat
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésének végrehajtásához
Alulírott………………………….(név) (anyja neve:……………………………..
Lakcíme: …………………………….) felelősségem teljes körű tudatában kijelentem,
hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény hatálya alá tartozó, alábbi köztulajdonban álló gazdasági
társaságoknál vagyok vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag:

Társaság neve

Cégjegyzékszáma

Betöltött tisztség
vezető tisztségviselő /FB
tag

1
2
3
4
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.
évi CXXII. törvény 6. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján ezúton nyilatkozom,
hogy kizárólag az alábbi, köztulajdonban álló gazdasági társaságnál fennálló vezető
tisztségviselői, illetve felügyelő bizottsági tagsági jogviszonyom alapján kívánok
javadalmazásban részesülni:
Társaság neve

Cégjegyzékszáma

1
2

Betöltött tisztség
vezető tisztségviselő
FB tag

Kijelentem, hogy a nyilatkozatom teljes körű és valamennyi tisztségviselésemmel
érintett, köztulajdonban álló gazdasági társaság részére azonos tartalmú
nyilatkozatot adok.
Jelen nyilatkozatom visszavonásig hatályos. Nyilatkozatom esetleges visszavonása
esetén valamennyi tisztségviseléssel érintett, köztulajdonban álló gazdasági társaság
egyidejű, azonos tartalmú értesítését vállalom.
Kelt:…………………., 2015. ………………………….
……………………………..
aláírás
Tanúk:
Aláírás:…………………………….
Név:…………………………………
Lakóhely:……………………………

Aláírás:………………………….
Név:………………………………..
Lakóhely:…………………………
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2.melléklet a 21/2015. (II.12.) határozathoz
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Kötötték egyrészről

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
3780 Edelény, Borsodi út 26.
Adószáma:
mint megbízó
képviseletében: Szabóné Varga Marietta ügyvezető
mint Megbízó

másrészről
anyja neve:
szül. hely, idő:
lakcím:
adóazonosító jele:
mint Megbízott
az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
A szerződés tárgya: A Megbízónál betöltött Felügyelőbizottsági tagi megbízási
jogviszonyának szerződéssel történő szabályozása a Megbízó és a Megbízott között.
7. A felek rögzítik, hogy a Megbízott ………………….-tól a Borsodi Közszolgáltató

Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottsági tagja megbízási jogviszonyban. A felek a
tisztséggel járó feladatok ellátására vonatkozó szabályokat a jelen szerződésben
szabályozzák, mai naptól a megbízatás időtartamára.
8. A Megbízó megbízza a Megbízottat a Felügyelőbizottsági tagi feladatok

ellátásával határozott
megbízatást elfogadja.

időtartamra .................................-ig.

A Megbízott a

9. A Megbízott a tisztség ellátásáért ....... Ft azaz. ..... Ft /év megbízási díjra jogosult

. A megbízási díj megfizetése a Megbízott írásban közölt bankszámlájára történő
átutalással történik minden évben a legfőbb szerv által jóváhagyott éves
beszámoló jóváhagyását követő hónap 10. napjáig.
10. Megbízott

a Felügyelőbizottsági testület tagjaként végzi megbízási
tevékenységét a Felügyelőbizottság Ügyrendjében foglalt szabályok szerint. A
Megbízott önálló eljárásra nem jogosult. A Felügyelőbizottság tagjaként a
Megbízott a megbízatást a Megbízó utasítási szerint köteles ellátni. A Megbízott
jogosult a Megbízó utasításától eltérni, amennyiben az eltérés a Megbízó érdekét
szolgálja és a Megbízó előzetes értesítése nem lehetséges. Ilyen esetben a
Megbízó utólagos értesítése kötelező.

11. A felek megállapodnak, hogy a Megbízott a Felügyelőbizottsági testületen

keresztül köteles tevékenységéről a Megbízónak beszámolni évente legalább
egy alkalommal.
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12. A felek megállapodnak, hogy a Megbízási jogviszony a tisztségviselői mandátum

bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg megszűnik külön felmondás
nélkül.
13. A

felek megállapodnak, hogy a Megbízott feladatkörébe ügydöntő
felügyelőbizottsági feladatok nem tartoznak.
7.1. A megbízottnak a Testület tagjaként feladatát képezi a számviteli törvény
szerinti beszámolónak és az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó
ügyvezetői javaslathoz vélemény készítése és az Alapító elé terjesztése;
7.2. A megbízott részt vesz az alábbi ügyvezetői hatáskörbe tartozó
döntések előzetes véleményezésében:
- társaság jegyzett tőkéjének 10 %-át meghaladó mértékű és az
elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő szerződés, ügylet,
kötelezettségvállalás jóváhagyásáról;
- a
társaság 200.000.- Ft-ot meghaladó mértékű ingyenes
szolgáltatásnyújtásnak, vagy vagyonátadásnak a jóváhagyása.
7.3. A Megbízott feladatát képezi a testület tagjaként részvétel az alapító elé
kerülő előterjesztések megvizsgálásában és ezzel kapcsolatos álláspont
közlésében az alapító döntéshozó szerve felé.

A felek megállapodnak, hogy a Megbízott – mint Testületi tag - ellenőrzési
körébe a fent meghatározott feladatok tartoznak.
14. A

felek megállapodnak, hogy a Megbízott köteles részt venni a
Felügyelőbizottság munkájában és köteles az üléseken megjelenni, a döntéseket
véleményével, hozzászólásával és szavazatával segíteni. Amennyiben munkáját
nem végzi el, az ülésekről egymás követő két alkalommal távol marad, díjazásra
nem jogosult.

15. A megbízott, mint felügyelőbizottsági tag a Ptk. 3:28 § alapján

a jelen
szerződésben foglaltak megszegése esetén a szerződésszegéssel okozott
károk szabályai szerint felel az általa okozott károkért a társasággal szemben. A
Megbízott mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést
ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható
körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt
elhárítsa.
16. A felek megállapodnak, hogy a felügyelőbizottsági tag fent részletezett
felelőssége az évzáró mérleg alkalmával az alapító felé megtett, vezetői
tevékenységről szóló éves beszámoló elfogadásáig áll fenn. Amennyiben a
felügyelőbizottsági tag megbízatása gazdasági év közben szűnik meg és az
adott gazdasági évhez tartozó beszámolóról véleményt már nem alkot, akkor
ezen gazdasági év tekintetében a felek a Ptk. 3.:28 § szerinti társasággal
szembeni kártérítési felelősséget kizárják.
17. Megbízott köteles a 2013. évi V. tv.-ben foglalt összeférhetetlenségi szabályokat

betartani.
18. A Megbízott kötelezettséget vállal, hogy a megbízási jogviszony fennállása alatt,

időbeli korlát nélkül a Megbízó és az ellenőrzött vállalat üzleti titkait megőrzi, azt
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harmadik személy részére nem adja át, harmadik személy részéről történő
hozzáférést megakadályozza. Kivételt képez, amikor az adatok kiadását
jogszabály teszi kötelezővé.
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. tv. ( Ptk.) rendelkezései
az irányadóak.
Felek a jelen megállapodást azzal írják alá, hogy az abban foglaltak ügyleti
akaratuknak megfelelnek.
Miskolc, 2015. .........
……………………………………
Szabóné Varga Marietta
ügyvezető
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
Megbízó

……………………………….

Megbízott

13./ Napirendi pont tárgya:
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterület átnevezéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 24. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Béres Tibor képviselő: A kormány 2012. novemberében fogadta el azt a törvényt,
amire az előterjesztésben is hivatkoznak. Szeretné megtudni, mi az oka, hogy az
utolsó utáni pillanatig vártak az előterjesztéssel, holott már az előző testületnek meg
kellett volna hozni a szükséges határozatot. Ha már ennyi ideig vártak az előterjesztéssel, hogy már még az Origó hírportálon is szerepel Edelény, hogy utolsó
pillanatban tárgyalja a testület ezt a kérdés, miért nem lehetett minderről korábban és
részletesebben tájékoztatni az érintett lakosságot. A törvénymódosítás figyelembevételével teljes körűen felülvizsgálták-e Edelény aktuális utcanév-jegyzékét.
Polgármester válasza, hogy mivel egy utcanév változtatás a lakosságra nézve elég
macerás dolog, - személyigazolvány, lakcímkártya, jogosítvány, stb. – a lehető
legtovább próbálták húzni ezt a dolgot, hogy a lakosságot ne zaklassák ezzel a
kérdéssel. Sajnos, most már jött egy felszólítás az önkormányzat részére, ennek
hatására nyílván tudomásul veszik a törvény idevonatkozó dolgait, és ezért van itt ez
az előterjesztés. A másik felvetésére, hogy átvizsgálták-e az utcanév-jegyzéket, megkapta azt a levelet a Civil Frakció részéről, amiben az Antal György út
átnevezését kérik. Az Antal György utat azért nem hozták előterjesztésként, mert
nem szerepel a hivatalos tiltó jegyzéken. Ennek ellenére a tegnapi napon a Magyar
Tudományos Akadémiára megírták a levelet az Antal György út névre vonatkozóan
állásfoglalásukat kérve.
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Annyit szeretne megjegyezni, hogy amíg a Rajk László úton gyakorlatilag „csak”
magánembereket érint, az Antal György úton rengeteg vállalkozás van. Tehát, ha ott
is át kell nevezni az utcanevet, legyen tisztában vele mindenki, hogy ott egy kicsit
másfajta procedúrák következnek, és a vállalkozásoknak nem ingyenes semmiféle
átvezetés.
Sztankóné Sándor Ibolya Humánpolitikai Bizottság elnöke elmondja, hogy a
bizottság tagjait megkereste a Rajk László utcából néhány lakos, és azt kerték, hogy
erősítsék meg, hogy legyen a Szeles út elnevezés. A bizottság 3 igen szavazattal
támogatta a Szeles út elnevezést.
Fischer Ferdinánc Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ismerteti a bizottság
javaslatát, mely szerint a Humánpolitikai Bizottság javaslatának elfogadását
támogatja.
Béres Tibor képviselő: Sajnálja, hogy ez az ügy így elhúzódott, illetve, hogy ilyen
rövid idő állt rendelkezésre, azt is sajnálja, hogy a lakosságot tájékoztatták. Ő
lakossági fórumot tartott az adott területen, a jegyző úrnak ezeket a
dokumentumokat, amelyeket ott készítettek, továbbította, ez az önkormányzat
rendelkezésére is áll, az előterjesztésben is olvashatnak róla egy-két bejegyzést. Az
ott élők nagyon nehezményezték a kevés információ miatt, hogy nekik sok költséggel fog járni, és ezeket mind meg lehetett volna előzni azzal a levéllel, amit
másodjára kiküldött a hivatal. Kéri a későbbiekben, hogy ha a lakosság nagy részét
érintő dolgot terveznek, akkor próbálják meg teljes körűen tájékoztatni a lakosságot,
ezzel elkerülni nagyon sok kellemetlenséget. A lakossági fórumon azért nem adtak
az ott élők írásos javaslatot az utcanév változtatásra, mert mivel nem voltak képbe a
költségek hatásával, attól féltek, hogy ha nevet javasolnak, akkor azzal elismerik,
hogy magukra vállalják a költségeket. Az elhangzottak alapján ott mindenki a Völgy
út elnevezés mellett kardoskodott, illetve azt az álláspontot képviselték, hogy teljesen
semleges nevet próbáljon a képviselő-testület választani a névváltoztatás ürügyén. Ő
is azt kéri a képviselőtársaitól, hogy ha úgy gondolják, akkor a Völgy út elnevezést
támogassák, már csak azért is, hogy a történelmi részek az Antal-völgy folytatólagossága miatt is ez utalna arra a területre, és így az elődeikhez is valamilyen szinten
tudnának kötődni. Arról, hogy a Civil Összefogás megkereste a jegyző urat levélben
a névváltoztatással kapcsolatban, annyit mondana, hogy ezen a lakossági fórumon
merült fel ez a probléma. Ő csak annyit tudott ígérni, hogy tolmácsolni fogja a
kérésüket, mert ők úgy érzik, hogy az edelényi monográfiában leírtak alapján, hogy
nem lehet konkrétan megállapítani a névhasználatnak a jogszerűségét, ezért kérik a
Tudományos Akadémiának az állásfoglalását, már csak azért is, hogy
magánszemély és civil kezdeményezés nem kérheti. Ezt kizárólag csak az
önkormányzat kérheti. Ha bármilyen döntés is érkezik az Akadémiától, hogy milyen
költségekkel fog járni a vállalkozó felé, ha jár egyáltalán, sajnos ez ugyan olyan
törvényi kötelezettség lesz akkor, ha mégis változtatni kell a nevet, mint ami most
törvényi, és nem szeretné azt, ha ebből a városnak később problémája lenne.
Vártás József jegyző elmondja, hogy ők igyekeztek teljes körűen tájékoztatni a
lakosságot, és igazából most aljegyző urat kérdezi, hogy hozzá érkezett-e
megkeresés személyesen, telefonon, levélben a Rajk László úti lakosoktól, mert
hozzá nem.
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Ezt sajnálja, mert úgy érzi, hogy ezen utcából nem kereste meg a hivatalt senki, és
képviselő úrtól szereztek tudomást az ilyen jellegű kétségekre, aggodalmakra,
amelyet utána még bővebben megválaszoltak, de most is szeretné elmondani, hogy
itt vannak, nyugodtan jöhetnek, hívhatják őket, írhatnak is, mindenben segíteni
fognak és mindenre válaszolni fognak, ami tőlük telik.
Ambrusics Tibor aljegyző: Az első levél kiküldése után a Rajk László utcából
egyetlen telefon, egyetlen személyes megkeresés sem képviselő úr részéről, sem a
lakótársak részéről nem érkezett. Amikor jegyző úrnak megírta azt a levelet, hogy
lakossági fórumot tartott, és jegyző urat tájékoztatta arról, hogy milyen
bizonytalanságok merültek fel ennek kapcsán a napokban, az nap délután 54
lakásba be lett dobva egy olyan másfél oldalas tájékoztató, ami egyértelmű volt és a
lakosság széles körű tájékoztatást kapott róla.
Béres Tibor képviselő: Igaz, hogy aljegyző urat nem kereste meg, de jegyző urat
telefonon ebben az ügyben kereste. Az, hogy most a lakosság nem mert, vagy nem
akart az önkormányzat felé fordulni, ez szerinte egy természetes reakció, és mivel a
körzet képviselője, úgy érezte, ha már az önkormányzat nem ment az események
elé, és nem tartott egy szélesebb körű fórumot, akkor neki kötelessége volt kimenni,
és megtartani ezt a fórumot, mert nagyon sok indulatot gerjesztett ez a javaslat.
Sajnos vannak olyan emberek, akik meg is lovagolták ezt a kevés információt, és
téves dolgokkal riogatták a lakótársakat. Az idő rövidsége miatt pedig ezzel már nem
lehetett mit kezdeni. A városi tévében is meg lett hirdetve, hogy ha valaki akart, akkor
részt tudott venni ezen a fórumon, amennyire tudta kiplakátolta. Mint egyéni
képviselő úgy érzi neki a helyszínen kellett foglalkozni ezzel. Ha már itt tartanak, mint
egyéni képviselő megköszönte volna, hogy ha hamarabb kap értesítést erről az
előterjesztésről, mint a lakók, mert ő került abba a helyzetbe, hogy jöttek hozzá a
lakók és nem tudta azt, hogy miről van szó.
Polgármester: Bevallja őszintén, hogy sok minden lepte már meg polgármesterként,
de olyat még nem hallott, hogy egy utca lakói nem mernek érdeklődni az
önkormányzattól, és képviselő úr szerint ez természetes reakció. Szerinte nincsenek
harapós kutyák az épületben, jegyző úr, aljegyző úr sem szokott rugdoskódni, ő is
tisztességesen fogadja az ügyfeleket akár telefonon, akár személyesen. Tehát ez,
hogy természetes reakció képviselő úr szerint, mert a lakosság nem mer érdeklődni,
hát bocsánatot kér, kikéri a hivatal dolgozói nevében egyszer, s mindenkorra. Ez az
egyik dolog. A másik, hogy nem annyira szoros ez az időintervallum, mert ott van a
határozati javaslatban is, 2015. július hó 1-jei hatállyal fogják átnevezni az utcanevet.
A lakosságnak két levél ment ki, az első levélből is egyértelműen kiderül, hogy
semmiféle költséggel nem jár a lakosság részére, ez később részletesen kibontásra
került. Tehát nem gondolja, hogy a lakosság nem lett volna tájékoztatva kellőképpen
erről a dologról.
Ambrusics Tibor aljegyző: Azt, hogy az utca lakói nem mertek bejönni, visszautasítja, mert más ügyben bejöttek. Úgy gondolja, hogy az utca lakói nem kerítettek
akkora feneket ennek a dolognak, mint amit most csinálnak. Ha a Tisztelt Képviselő
úr tájékozódik arról, hogy milyen probléma van és a hivatal bármely vezetőjét, jegyző
urat megkeresi és megkéri, hogy ilyen bizonytalanság van ebben, biztos benne, hogy
jegyző úr utasítást ad valamelyik munkatársának, hogy menjen ki és személyesen
tartson egy fórumot, tájékoztassa a lakosságot.
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Ha további bizonytalanság lett volna, akkor biztos benne, hogy polgármester úr,
jegyző úr partner ebben, hogy ne most kerüljön ez napirendre, hanem akkor, amikor
a lakók teljes egészében meg vannak nyugtatva.
Polgármester tájékoztatja a lakosságot a lakóktól beérkezett javaslatokról. Az
utcanév elnevezésére a javaslatok a következők: Völgy útra két javaslat érkezett, az
Antal-völgy útra egy, Antal-völgy utcára hat, Jószerencsét útra egy, Lónyai Ferenc
útra egy, Szabó Lőrinc egy, Szeles út két javaslat, Szeles utca egy, Szent László út
két, Hegyalja út két javaslat, valamilyen növény, pl. fenyőfa, kökény, rózsa,
margaréta, hóvirág bükkfa, égerfa utca egy javaslat, valamilyen élőlény, pl.: cinege,
pacsirta, galamb, róka, sólyom, rigó utca egy javaslat, Hodossy Lajos utca egy
javaslat.
Borza Bertalan képviselő: A lakók által tett javaslat késztette arra, hogy szóljon,
miszerint út, vagy utca. Váltakozva vannak a javaslatokban az út, illetve az utca
elnevezés. Erről bizottsági ülésen külön is tárgyaltak, és egyetértettek abban, hogy
útnak azt szokták nevezni, ami a településről kivezető út, pl. Borsodi út, Szentpéteri
út, a többit, a település belterületi útjait utcának szokták nevezni. Nem tudja, hogy mi
lesz itt a javaslat, de ő mindenképpen azt támogatja, hogy az utca elnevezés kerüljön
a név után. Akceptálja képviselő úrnak a kérését, aki lakossági fórumot tartott az
ügyben, és az ott lakók általában a Völgy utca név mellett döntöttek.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy
bizottsági ülésen beszéltek erről a témáról elég sok mindent, és igazából a bizottság
nem akarta ezt előterjeszteni, csak jegyző úr mondta, hogy a Humánpolitikai
Bizottságnak van véleményezési jog, és itt a lakók javaslata alapján próbálta a
bizottság támogatni. Az volt az elv itt is, hogy mindenképpen semleges név legyen.
Polgármester: Az írásban beérkezett javaslatok alapján azt gondolja, hogy tartani
kell magát a lakosság véleményéhez, az Antal-völgy elnevezésre összesen 7
javaslat érkezett, Szeles út, Szeles utcára összesen három javaslat. Amiről fiatal
képviselőtársai nem tudnak, annak idején már volt egy Antal-völgy utca Edelényben,
az nevezetesen a mostani Dankó Pista út, nem azért, mert személyhez kötődik,
hanem azért, mert egy természeti helyhez, az onnét kiinduló Antal-völgyhöz kötődik,
ami nem két évtizedes, nem három évtizedes, hanem nagyon nagyon régi edelényi
elnevezése annak a völgynek. A lakók véleménye alapján másik indítványként teszi
fel az Antal-völgy utca elnevezést, erről a kettőről fognak szavazni.
Korbély Györgyi Katalin képviselő: Áttárgyalták ezt az utat, és hogy az Antal
György meg az Antal-völgy, csak azért döntöttek a Szeles út mellett, mert össze
fogják keverni a hasonló a név miatt.
Polgármester: Semmi köze a kettőnek egymáshoz, tehát az, hogy van egy Antal
völgy Edelényben, amit bárkitől meg lehet kérdezni, tudja, hogy merre van, de nem
kötődik Antal Györgyhöz, semmi köze egymáshoz a két dolognak, mert akkor úgy
lenne, hogy Antal György völgy, egyébként pedig az Antal-völgy sokkal régebbi
eredetű kifejezés, mint ahogy megszületett.
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Béres Tibor képviselő: Nem akar a számokkal játszani, tény, ami beérkezett a saját
közvélemény-kutatása alapján, - nem kell neki elhinni, - 37 ember ott volt, mindenki a
Völgy utat javasolta, azért, hogy ne lehessen összekeverni a két dolgot, mert
hangzásában hasonló és nem az edelényiekre, hanem az idegenekre való tekintettel.
Azért mondta, hogy történelmileg viszont kötődik az Antal-völgy a Völgy úthoz, ezért
próbálták a lakosok a völgy utat támogatni. Erre kéri továbbra is a testületet, hogy a
Völgy út legyen, igaz, hogy nem írták alá a kérdőívet, pedig arra készült, hanem azt
kérték, hogy még egy tájékoztatás legyen. Elmondta az okokat, de nem kívánja
magát ismételni.
Polgármester felteszi a kérdést, hogy ki az aki egyetért azzal, hogy vegyék le
napirendről és a következő testületi ülésen úgy tárgyalják, hogy előtte hívják be az
utcában lakókat és döntsenek ők a névről.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.

14./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2015. évi összesített közbeszerzési tervének
elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 25. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Fischer Ferdinánd Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke: Bizottsági ülésen arról
beszéltek, hogy jó lenne, ha elfogadás után mielőbb módosítanák a közbeszerzési
tervet az előzőekhez képest, mert arról szól, hogy nagyon kevés beruházás fog
indulni, és jó lenne, ha minél hamarabb lenne valamilyen pályázat kiírva. Remélik,
hogy ezek is fognak jönni, de ezen kívül szeretnék, ha a városhoz minél több
pályázati pénz kerülne.
Polgármester az elmondottakhoz csak annyit, hogy tavaly is kétszer módosították,
pontosan ilyen okok miatt a közbeszerzési tervet. Ez folyamatos dolog, nyilván év
elején, főleg akkor, amikor egy új költségvetési ciklus van az EU-ban, még azt sem
tudják, hogy milyen pályázatok lesznek kiírva, nyilván nem lehetett más
előterjeszteni, de természetesen jogos ez a felvetés.
Ezek után – mivel további 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 az
alábbi határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város Önkormányzatának 2015.
közbeszerzési tervének jóváhagyásáról

évi

összesített

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
Edelény Város Önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési
tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény Város
Önkormányzatának 2015. évi összesített közbeszerzési tervét – a
határozat mellékleteként - jóváhagyja.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli a
jóváhagyott Edelény Város Önkormányzat 2015. évi összesített
közbeszerzési tervének Edelény város honlapján történő
közzétételét.
Határidő: 2015. február 28.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, honlap szerkesztő
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Melléklet a 22/2015.(II.12.) határozathoz

Edelény Város Önkormányzatának
2015. évi összesített közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya

CPV kód

Irányadó
eljárásrend
Tervezett
eljárási típus

45000000-7
45200000-9
45232410-9
45233228-3
45232420-2
71320000-7

Nemzeti
eljárásrend

Időbeli ütemezés
Közbeszerzés
Szerződés
előzetesen
A közbeszerzés
Az eljárás
teljesítésének
várható
becsült értéke megindításának
forrása
időpontja vagy a
(nettó) Ft-ban tervezett időpontja
szerződés időtartama

I. Építési beruházás
KEOP-7.1.0/11-2013-0031
azonosítószámú
projekt
keretében „Edelény város
szennyvíztisztítása
és
szennyvízcsatornázása”
projekt
keretében
szennyvíztisztító telep FIDIC
SÁRGA
könyv
szerinti
tervezése és kivitelezése és
csatornahálózat
FIDIC
PIROS
könyv
szerinti
megvalósítása
vállalkozási
szerződés alapján

995 millió
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2015. IV. negyedév

550 nap

Európai Uniós
forrás

A TIOP-1.2.6-14/1-2014-0005
azonosítószámú
projekt
keretében Multifunkcionális 45210000-2
Nemzetiségi
Oktatási
és
Kulturális Központ kialakítása

Nemzeti
eljárásrend

139.370.079

2015. I. negyedév

2015.12.15.

Európai Uniós
forrás

A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0296
azonosítószámú
projekt
45210000-2
keretében Idősek Otthonának
korszerűsítése

Nemzeti
eljárásrend

111.801.063

2015. I. negyedév

2015.12.15.

Európai Uniós
forrás

Edelény, 2015. február 12.

Molnár Oszkár
polgármester
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15./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Biztos Kezdet Gyerekház továbbműködtetéséről szóló háromoldalú
megállapodás jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 26. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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 az
alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Biztos Kezdet Gyerekház továbbműködtetéséről
szóló háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta az
Edelényi Biztos Kezdet Gyerekház továbbműködtetéséről szóló
háromoldalú megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az
alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő Testülete (továbbiakban:
Képviselő-testület) az Edelényi Biztos Kezdet Gyerekház
továbbműködtetéséről szóló háromoldalú megállapodást a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására, és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2015.02.28
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, Kistérség
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Melléklet a 23/2015. (II.12.) határozathoz
Megállapodás
Mely létrejött egyrészről az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 3780 Edelény, István király útja
52., adószám: 15585510-1-05, képviseli: Tomorszki István alelnök) mint
projektgazda, jelenlegi fenntartó (továbbiakban Projektgazda),
másrészről
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézmény Működtető
Intézményfenntartó Társulás (3780 Edelény, István király útja 52., képviseli: Molnár
Oszkár elnök; adószáma: 15821403-1-05), mint jövőbeni fenntartó (továbbiakban
Fenntartó)
harmadrészről
Edelény Város Önkormányzata (3780 Edelény, István király útja 52., képviseli:
Molnár Oszkár polgármester, adószáma: 15725596-2-05) között - a 191/2008. Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdésre figyelemmel - mint a pályázatot benyújtó gesztor
a „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi
Kistérségben” megnevezésű, TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012 azonosító jelű projekt
keretében, Edelény településen létrehozott Biztos Kezdet Gyerekház további
üzemeltetésre történő átadásáról.
Előzmény:
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
által alkotott konzorcium sikerrel pályázatott a Társadalmi Megújulás Operatív
Program Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási
esélyeinek növelésére című pályázati kiírásra.
Az érvényben lévő Támogatási Szerződés alapján, a projekt keretében Biztos
Kezdet Ház került kialakításra Edelény településen (3780 Edelény, Bányász út 2.),
melynek jelenlegi fenntartója az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása.
A háznak helyet biztosító ingatlan Edelény Város Önkormányzata tulajdonát képezi,
melyet használati szerződés keretében bocsájtott a Biztos Kezdet Ház működése
céljából az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása rendelkezésére.
Az Emberi Erőforrások Minisztere a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozási rendjéről szóló 191/2008 (VII.30.) Kormányrendelet alapján pályázatot
hirdetett kapacitásbővítésre a Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami
támogatására. A pályázat teljes lebonyolításával, lefolytatásával a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalt (továbbiakban: NRSZH) bízta meg.
A Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására vonatkozó
pályázati kiírás feltételként írja elő, „a fenntartóváltásról vagy együttműködésről szóló
megállapodást abban az esetben, ha az európai uniós pályázatban a Fenntartó és a
jelenlegi pályázatot benyújtó Fenntartó nem ugyanaz a szervezet.”
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1. A Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és állami támogatására vonatkozó
pályázat benyújtója az edelényi Biztos Kezdet Gyerekház esetében, mint
gesztor Edelény Város Önkormányzata.
2. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása, mint jelenlegi fenntartó, a „Komplex
program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben”
megnevezésű,
TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012
azonosító
jelű
projekt
megvalósítási időszakának végén, az edelényi Biztos Kezdet Gyermekház
továbbműködtetésre átadja az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és
Intézmény Működtető Intézményfenntartó Társulás számára. A Biztos Kezdet
Gyermekház továbbműködtetésre a Társulás fenntartásában működő Edelényi
Szociális Szolgáltató Központ (székhely: 3783 Edelény, Árpád út 29.)
megnevezésű költségvetési szerv keretében, önálló szervezeti egységként kerül
sor.
3. A „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi
Kistérségben” megnevezésű, TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012 azonosító jelű
projekt megvalósítási időszakának záró dátuma a megállapodás megkötésének
időpontjában: 2015. április 30. A Projektgazda jelenleg egyeztetéseket folytat a
projekt megvalósítási időszakának meghosszabbításának lehetőségéről.
Amennyiben az ezzel kapcsolatos szerződés-módosítás hatályba lép, a
projektgazda értesíti az új időpontról a Fenntartót és az NRSZH-t.
4. A Projektgazda kizárólag a Biztos Kezdet Gyerekház további működtetése
céljából, a projekt fizikai lezárulását követően, tartós használatba adja a
Fenntartó számára a működéshez szükséges, korábban beszerzett és biztosított
berendezési eszközöket és felszerelési tárgyakat. Az átadásra kerülő eszközök
és felszerelési tárgyak listáját a projekt zárásakor készített átadás-átvételi
jegyzőkönyv tartalmazza.
5. Az átadott eszközök cél szerinti felhasználásáért, állapotának megőrzéséért a
Fenntartó teljes körű felelősséggel tartozik. Szükség esetén biztosítja a
Projektgazda számára az eszközök megtekinthetőségét (pl. záró helyszíni
ellenőrzés esetén). A Fenntartó az átvett eszközökről nyilvántartást vezet.
Esetleges hiány esetén az eszközök pótlásáról gondoskodik, amely során
figyelembe veszi a pótlandó eszköz értékét és funkcióját.
6. A Biztos Kezdet Gyerekháznak helyet biztosító 3780 Edelény, Bányász út 2.
szám, 652 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan – volt tornateremi részét a hozzá
tartozó bekerített udvarral - a haszonbérleti szerződés módosításával az ingatlan
tulajdonosa, Edelény Város Önkormányzata átadja ingyenes használatra
Fenntartó részére azzal, hogy az ingatlant közvetlenül a Projektgazda adja
birtokba a Fenntartónak. Az ingatlan üzemeltetésével, kapcsolatos költségek –
beleértve a karbantartási költségeket is - a Fenntartót terhelik.
7. A Projektgazda a „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen
az Edelényi Kistérségben” megnevezésű, TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012
azonosító jelű projekt megvalósítási időszakának lezárulása után az edelényi
Biztos Kezdet Gyerekház működtetésével kapcsolatban tevékenységet és
felelősséget nem vállal.
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8. A Fenntartó a Projektgazda felé az érintett Biztos Kezdet Gyermekház
működésével kapcsolatban egyéb követeléssel nem lép föl.
Edelény, 2015. február ….

Tomorszki István
alelnök

Molnár Oszkár
elnök

Edelényi Kistérség Többcélú Társulás

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató
és Intézmény Működtető Intézményfenntartó
Társulás

Molnár Oszkár
polgármester
Edelény Város Önkormányzata

16./ Napirendi pont tárgya:
Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 27. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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 az
alábbi határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Polgármester
jóváhagyásáról

szabadságolási

ütemtervének

a

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja,
hogy Molnár Oszkár polgármester 2015. évben 39 munkanap
szabadságra jogosult.
2. Képviselő-testület a polgármester szabadságolási ütemtervét - a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (2) bekezdése alapján - a határozat
mellékleteként jóváhagyja.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Jegyzői Titkárság

Melléklet a 24/2015.(II.12.) határozathoz
Polgármester szabadságolási ütemterve
2015. év
Hónap

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:

Kivenni tervezett
szabadságok száma
(nap)
0
0
0
3
2
0
14
13
0
0
0
7
39

17./ Napirendi pont tárgya:
Bizottságok 2015. évi munkatervének ismertetéséről
Előadók: bizottságok elnökei
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság elnökei ismertették a
bizottságok 2015. évi munkatervét, melyet a bizottságok jóváhagytak, valamennyi
munkaterv a képviselő-testület munkatervére épül.
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18./ Napirendi pont tárgya:
Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 28. sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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 az
alábbi határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2015.(II.12.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt
határidejű határozatok végrehajtásának
állásáról

Edelény Város Önkormányzat Képviselőt-testülete
megtárgyalta a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést
és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű
határozatok végrehajtásának állásáról szóló jelentést
megtárgyalta és azt e l f o g a d j a.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönte a megjelenést, és a rendkívüli nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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