EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. április 22-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata

TÁRGYSOROZAT
1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos
feladatellátásról
2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
3. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
5. Települési főépítészi megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról
6. Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
7. A 2014. évi pénzmaradvány felhasználásáról
8. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
9. Gazdasági Program elfogadásáról
10. Közfoglalkoztatási
megvásárlásáról

programok

bonyolításához

szükséges

ingatlan

11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
12. Edelényi Közös Önkormányzati
jelentésének elfogadásáról
13. Edelényi Kistérség
módosításáról

Többcélú

Hivatal

Társulása

2014.

évi

Társulási

belső

ellenőrzési

Megállapodásának
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14. Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítéséről
15. Pályázat benyújtásáról a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű beszerzés)
16. Roma nemzetiségi lakosság által lakott településrészeket keletkezett illegális
hulladéklerakók Környezetvédelmi Alap terhére történő felszámolásáról, és az
újratermelődés megakadályozásáról
17. A KEOP-2014-4.10.0/F-14-2014-0140 kódszámú Épületenergetikai fejlesztés,
megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában
című pályázat megvalósításához önerő biztosításáról
18. Az Edelény belterület 1782/1 hrsz-ú, Juhász Gyula út 19. szám alatti
ingatlanra vonatkozó felajánlásról
Zárt ülés:
1./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél a szabályzatok, pénzügyi elszámolások,
számviteli nyilvántartások ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentés tervezet
véleményezéséről

E d e l é n y, 2015. április 22.
Vártás József
jegyző
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-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
51./ előterjesztésnél:
Beszámoló a városban
feladatellátásról

végzett

temetkezési

szolgáltatással

kapcsolatos

Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft.
képviseletében
53./ előterjesztésnél:
Beszámoló a Gyermekvédelmi Szolgálat működéséről.
Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató Központ
vezetője
56./, 57./ előterjesztésnél:
- Közfoglalkoztatási programok bonyolításához szükséges ingatlan megvásárlásáról
- Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. ügyvezetője
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 a város jövőjének szempontjából meghatározó témáról
tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot. A múlt héten, csütörtökön
helyszíni egyeztetés volt a Bódva híd témájában, melyen részt vett a SpeciálTerv Kft.
építész tervezője, a Magyar Közút Nemzeti Zrt. munkatársai, személye, és Nyíri
Lajos kolléga. Erről készült egy rövid emlékeztető, melyet az alábbiakban ismertet:
„Projekt: Közúti hidak fejlesztése az országos közúthálózat fővonalain, Tervezés II –
Edelény 1. Bódva híd
Jelen bejárás célja a meglévő dokumentációk, iratanyagok részleges átadását
követően a feladatok megkezdéséhez szükséges kérdések tisztázása, észrevételek
egyeztetése.
Diszpozíció szerinti tervezési feladat: A meglévő híd teherbírás és szélesség
szempontjából megfelel a főúti követelményeknek.
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Az állapota viszont leromlott az építése óta elvégzett kisebb-nagyobb javítások
ellenére. A hidat teljesen át kell építeni az új vízügyi előírásoknak megfelelve. Az
adatokat az ÉMVIZIG adja, diszpozíciós iránymutatásként a közúti híd mellett
található gyaloghíd szabad nyílása 26 m. A híd környezetében NATRUA 2000 terület
található.
Megállapítások: A Megbízó és a Tervező megállapodtak, hogy a tervdokumentáció
szerződés szerinti „A” ütemezés (engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció
készítése külön fázisban) szerint készül. Az önkormányzattal megállapodásra került,
hogy a híd mindkét oldalán kerékpársáv szükséges, mely a forgalmi sáv mellé kerül.
A Magyar Közút és az Önkormányzat tájékoztatása szerint a kezdőpont felől a 27.
sz. főút esetleges kiváltására a főúti követelményeknek megfelelő út készült a
korábbi években. Ennek terveit a Magyar Közút készítette. A híd előtti csomópont
kivételével a tervek megvalósultak. A Megbízó a terveket a Tervező rendelkezésére
bocsátja. A Megbízó tájékoztatása szerint az új hidat, és a hozzá csatlakozó utat,
valamint a csatlakozó csomópontot úgy kell megtervezni, hogy bármelyik irány
esetén alkalmas legyen a főút átvezetésére. A Tervező a hidat a befolyási irány felé
szélesítve tervezi meg, ezzel biztosítva a főút esetleges kiváltását az új útvonalon. A
tervezendő új nyomvonal önkormányzati területek kisajátítását, a Rendezési Terv
módosítását igényli, melyet az Önkormányzat támogat.”
Az engedélyezési tervet júniusra, a kiviteli tervet október 5-re kell elkészítenie a
tervező vállalatnak, magyarul az első ütem a tervezés, és minden valószínűség
szerint ebben az uniós ciklusban reményeik szerint megvalósul az új híd építése.
Tehát teljesen új híd megépítéséről van szó, nem a régi felújításáról. A kivitelezés
viszont úgy fog történni, hogy egy nyomvonalat meghagynak, gyakorlatilag
kettévágják a hidat hosszirányban és egy szélesebb átfolyási lehetőséget
biztosítanak majd. A híd magasítva is lesz, nagyobb átfolyási lehetőséget biztosítva
egy esetleges újabb árvíz esetén. Tehát árvízi szempontból is rendkívüli jelentősége
van, egyébiránt pedig minden valószínűség szerint hosszú évtizedekre
megváltoztatja Edelény belvárosának egész arculatát.
Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
1. Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos
feladatellátásról
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. képviselője
2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ vezetője
3. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
Előadó: polgármester
5. Települési főépítészi megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról
Előadó: polgármester
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6. Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
7. A 2014. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
8. A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
9. Gazdasági Program elfogadásáról
Előadó: polgármester
10. Közfoglalkoztatási
programok
megvásárlásáról
Előadó: polgármester

bonyolításához

szükséges

ingatlan

11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
12. Edelényi Közös Önkormányzati
jelentésének elfogadásáról
Előadó: polgármester
13. Edelényi Kistérség Többcélú
módosításáról
Előadó: polgármester

Hivatal

Társulása

2014.

évi

Társulási

belső

ellenőrzési

Megállapodásának

14. Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítéséről
Előadó: polgármester
15. Pályázat benyújtásáról a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű-beszerzés)
Előadó: polgármester
16. Roma nemzetiségi lakosság által lakott településrészeket keletkezett illegális
hulladéklerakók Környezetvédelmi Alap terhére történő felszámolásáról, és az
újratermelődés megakadályozásáról
Előadó: polgármester
17. A KEOP-2014-4.10.0/F-14-2014-0140 kódszámú Épületenergetikai fejlesztés,
megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában
című pályázat megvalósításához önerő biztosításáról
Előadó: polgármester
18. Az Edelény belterület 1782/1 hrsz-ú, Juhász Gyula út 19. szám alatti
ingatlanra vonatkozó felajánlásról
Előadó: polgármester
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Zárt ülés:
1./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél a szabályzatok, pénzügyi
elszámolások, számviteli nyilvántartások ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentés
tervezet véleményezéséről
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban a Képviselő-testület tagjai
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány.
A Képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt.
Polgármester 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 a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos
feladatellátásról
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. képviselője
2./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ vezetője
3./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
4./ Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
Előadó: polgármester
5./ Települési főépítészi megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról
Előadó: polgármester
6./ Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
7./ A 2014. évi pénzmaradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
8./ A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.
(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
9./ Gazdasági Program elfogadásáról
Előadó: polgármester
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10./ Közfoglalkoztatási programok bonyolításához szükséges ingatlan megvásárlásáról
Előadó: polgármester
11./ Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
12./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési
jelentésének elfogadásáról
Előadó: polgármester
12./ Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosításáról
Előadó: polgármester
13./ Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítéséről
Előadó: polgármester
14./ Pályázat benyújtásáról a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű-beszerzés)
Előadó: polgármester
15./ Roma nemzetiségi lakosság által lakott településrészeket keletkezett illegális
hulladéklerakók Környezetvédelmi Alap terhére történő felszámolásáról, és
az újratermelődés megakadályozásáról
Előadó: polgármester
16./ A KEOP-2014-4.10.0/F-14-2014-0140 kódszámú Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális
Otthonában című pályázat megvalósításához önerő biztosításáról
Előadó: polgármester
17./ Az Edelény belterület 1782/1 hrsz-ú, Juhász Gyula út 19. szám alatti
ingatlanra vonatkozó felajánlásról
Előadó: polgármester
Zárt ülés:
1./

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél a szabályzatok, pénzügyi
elszámolások, számviteli nyilvántartások ellenőrzéséről szóló ellenőrzési
jelentés tervezet véleményezéséről
Előadó: polgármester
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Tárgyalt napirendi pontok
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a városban végzett temetkezési
feladatellátásról
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. képviselője

szolgáltatással

kapcsolatos

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 47. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Káli Richárd képviselő kérdése, hogy az előterjesztésben is szereplő belső
úthálózat felújítása, illetve a csapadékvíz-elvezetés mikor kezdődik, mikorra
várható.
Polgármester: A csapadékvíz-elvezetést a lehető legrövidebb időn belül
megpróbálják megoldani a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. segítségével. A
belső úthálózat jó volna, ha aszfaltos lenne, majd meglátják, hogyan alakulnak
ebben az évben a forrásaik, ha nem lesz lehetőség aszfaltos út kialakítására, akkor
a jelenlegi zúzottköves megoldáson javítanak.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő elmondja, hogy lakosság részéről megkeresték, és
jelezték, hogy az urnafalak, urnás temetkezések környékén, amikor fűnyírásra kerül
a sor a környezet rendbetételekor, akkor sokszor maradt úgy, hogy az urnafalat, az
úrnás temetkezési hely környezetében lévő vázát és egyéb kegytárgyakat fű
borította a fűnyírás után, melyet az elhunyt hozzátartozója takarított le. Az a kérés,
ha lehet, egy picit körültekintőbben járjanak már el ebben az esetben. Ezt a
problémát, ha jól tudja a szolgáltatónak is jelezték.
Vizi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. képviselője: Igen, találkoztak ezzel a
problémával, beszélgetett több hozzátartozóval is, de az urnafal előtt, amikor ott
vannak a vázák, a kiskoszorúk, a mécsesek, és odébb teszik, nem tudják, hogy
melyik urnafalhoz tartozik. Ha megmozgatják, és nem pont ugyan oda kerül vissza,
akkor az lesz a gond. Megpróbálják megoldani a problémát, de lehet, hogy 100 %osan nem tudják orvosolni.
Káli Richárd képviselő: 2015. február 25-én polgármester urat levélben
tájékoztatták, hogy Virág Tamás, Béres Tibor képviselőtársait és őt is több
hozzátartozó megkereste, hogy jelezzék a temető megromlott úthálózatát, illetve
hogy a csapadékvíz-elvezetése nem megfelelő. A válaszlevélben a hivatal
tájékoztatta őket arról, hogy 2015. március 17-én helyszíni bejárást végeztek, és
megpróbálják majd ezt a hibák kijavítani. Ez köszönettel vették, és remélik, hogy
mihamarabb sikerül a megoldást megtalálni.
Loj Balázs alpolgármester: Valóban bejárást tartottak a Borsodi Közszolgáltató Kft.
dolgozóival, az önkormányzat műszaki dolgozóival, jegyző úrral egyetemben és a
szolgáltató részvételével.

8

Megvizsgálták azokat a felvetéseket, amelyeket a Civil Frakció levélben
polgármester úr felé megfogalmazott. Polgármester úr elmondta, hogy az úthálózat
fejlesztése egy nagyobb volumenű, és inkább pályázatra váró dolog, viszont a
csapadékvíz-elvezetés megoldható, amint azt elmondták a szakemberek és a
közeljövőben meg is fogják oldani, ezen kívül egyéb dolgokat is eszközöltek.
Megköszöni a Borsodi Közszolgáltató Kft-nek, ügyvezető asszonynak, hogy
gyorsan reagáltak a felvetéseikre. Több helyről hallották, hogy a temetkezések
alkalmával nincs elég ülőhely, kevés a pad, ezért a ravatalozóban egy fix padot
alakítottak ki a ravatalozó hátsó szögleges részére, és ha jól tudja már el is
készítette a Kft. Rengeteg idős ember van a temetéseken, és ez mindig problémát
okozott. Ezt a problémát sikerült orvosolni. Szerinte a közeljövőben a csapadékvízelvezetés is, és kicsit a távolabbi jövőben az úthálózat fejlesztése is megvalósulhat.
Béres Tibor képviselő megköszöni a szolgáltatónak az eddigi tevékenységét. A
lakossági megkeresések kapcsán hozzá is érkezett megkeresés. Az lenne a kérés
a lakosság részéről, hogy amennyiben van rá mód, a temetési szolgáltatásnál a
virágok kihordását úgy próbálják szervezni a későbbiekben, hogy időben legyen,
kegyeletes legyen. Sajnos volt olyan szertartáson, amikor a virágot szállító
gépkocsiban szólt a zene. Ha távolabb is áll meg, erre azért figyeljenek egy picit
jobban oda. Az, hogy milyen hosszú ideig tart a virágok kiszállítása, tudja, hogy
vannak olyan temetések, amikor nagyon sok virág van, ezt egy picit jobb
szervezéssel meg lehetne oldani. A lakosság részéről van másik felvetés, és a
gazdasági programban szerepel sok minden az utakkal, városfejlesztéssel
kapcsolatban. A temetőnél szeretné megemlíteni, hogy az anyagban a temető
körbekerítése is tervbe van véve, illetve a Rajk László és a Dankó Pista út
folytatásában a járda elkészültével egy kiskapu fog készülni. A járda megépítésével
egy olyan terület alakult ki, ahol, ha gépkocsival közelítik meg, akkor megállni nem
tudnak gépkocsival, mivel magasabban van a járda. Azt kérik, hogy zúzottköves
parkolót alakítsanak ki, vagy valamilyen megoldást, hogy át lehessen hajtani a
járdán.
Polgármester megkérdezi, hogy konkrétan melyik részen kérik a parkoló
kialakítását.
Béres Tibor képviselő: Azon a területen volt egy kolónia, nem tudja, hogy a
városnak mi a szándéka ezzel, tudomása szerint van olyan lakó, aki szeretné
megvenni, hogy ha nem lesz rendezve a terület. Ebben együttgondolkodást kérnek
az ott élő lakosok is.

Polgármester: Az utca lakóival közösen ültetnek majd ott egy tölgyfát, hiszen nem
sokára Tölgyfa útnak fogják hívni ezt az utcát, egyébként ott parkoló kialakítása
lehetséges, semmi akadálya, megoldják ezt a kérést a lehető legrövidebb időn
belül, nyilván első körben zúzottkővel, úgy, hogy a járdán át tudjanak hajtani
személyautóval.
Borza Bertalan képviselő elmondja, hogy 2008-ban pályázatot írt ki az akkori
testület a köztemetők működtetésére. Ennek egyik oka az volt, hogy elég sok
panasz volt a korábbi szolgáltatóval kapcsolatban.
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Úgy gondolja, hogy a mostani beszámoló és az eltelt évek azt támasztották alá,
hogy a korábbi testület jól döntött és jól választotta ki az üzemeltetést végző
szolgáltatót. Külön köszöni, hogy ebben a beszámolóban a szolgáltató kitért és
temetőnként részletezte azokat a munkákat, amiket ebben az évben szeretnének
elvégezni. Korábban ő ilyet nem tapasztalt, ezért ezt külön köszöni. Szerinte
egyetértenek mindannyian abban, hogy a temetkezési szolgáltatás egy olyan
fokozottan, lelkiekben is érintett ügyfelekkel történik, ahol a maximálisan nyújtott
szolgáltatás mellett is nehéz teljes megelégedettséget tapasztalni. Ennek ellenére
azt látja, és a hozzászólásokból is arra következtet, hogy jelentősebb gond,
probléma a szolgáltatóval kapcsolatban nem merül fel. A munkájukat megköszöni,
a beszámolót elfogadásra javasolja.
Polgármester csatlakozik Borza Bertalan képviselő úrhoz, azt gondolja, hogy
megnyugtató a szolgáltató munkája, a szolgáltatás színvonala Edelényben amióta
a Kerékgyártó és Társa Kft. végzi a szolgáltatást. Azok az apróbb problémák, amik
vannak, mint pl. az úttal kapcsolatos, az az önkormányzat feladata és nem a
szolgáltatóé. Köszöni a Kft. munkáját, azt kéri, továbbra is hasonló színvonalon
végezzék a szolgáltatást.
Ezek után szavazásra
elfogadását.

bocsátja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

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
44/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a városban végzett temetkezési
szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete
megtárgyalta a városban végzett temetkezési
szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról szóló
beszámolót és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete
a Kerékgyártó és Társa Kft. Edelény városban végzett
temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról szóló beszámolóját a határozat mellékleteként
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: üzemeltető, osztályok
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Melléklet a 44/2015.(IV.22.) határozathoz
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Melléklet az előterjesztéshez
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2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ vezetője
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 48. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester úgy ítéli meg, hogy a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
ellátása magas színvonalú a városban, melyért köszönetét fejezi ki.
Ezek után – mivel kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
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
45/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselőt-testülete
megtárgyalta a „Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat
működéséről” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az
1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján - az
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti
Szolgálat működéséről szóló beszámolóját megtárgyalta, és
azt e l f o g a d j a.
2. A Képviselő-testület megköszöni az intézmény vezetőjének és
dolgozóinak kitartó, magas színvonalú munkáját.
3. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi
Főosztályának,
valamint
a
társult
önkormányzatoknak.
Határidő: azonnal, illetve 2015. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Kormányhivatal, intézmény, osztályok,
társult önkormányzatok
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3./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 49. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést 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 – 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
46/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
megtárgyalta a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő–testülete
(a továbbiakban: Képviselő-testület) – az 1997. évi
XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján - a
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót
a határozat mellékleteként elfogadja.
2. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának, valamint a
társult önkormányzatoknak.
Határidő: azonnal, illetve 2015. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Kormányhivatal,
intézmény,
önkormányzatok

osztályok,

társult
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Melléklet a 46/2015.(IV.22.) határozat

BESZÁMOLÓ
A JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ GYERMEKVÉDELMI FELADATOK
ELLÁTÁSÁRÓL

A gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997.
(IX.10.) Kormányrendelet szerint a helyi önkormányzat a gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít az alábbi tartalmi elemekkel:
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves
korosztály adataira
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások
biztosítása:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma,
kérelmezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások száma,
főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni
juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés
megoldásának
módjai,
kedvezményben
részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó
ellátások bemutatása
- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének
tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek
veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben lévő várandós
anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek
gondozása,
jelzőrendszer
tagjaival
való
együttműködés
tapasztalatai)
- gyermekek
napközbeni
ellátásának,
gyermekek
átmeneti
gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel
összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen
végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzősének
alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5.

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

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

1. Pénzbeli és természetbeni ellátások:
a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
b. a gyermektartásdíj megelőlegezése,
c. az otthonteremtési támogatás,

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

3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi
szakellátások:
a. az otthont nyújtó ellátás,
b. az utógondozói ellátás,
c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás.

4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása
a védelembe vétel,
a családba fogadás,
az ideiglenes hatályú elhelyezés,
a nevelésbe vétel,
a nevelési felügyelet elrendelése,
az utógondozás elrendelése,
az utógondozói ellátás elrendelése,
a megelőző pártfogás elrendelése.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának
célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményére,
b) természetbeni támogatásra,(éves szinten, két ízben 5.800,- Ft/gyermek)
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a
szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint
illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy jövőben a
kormányablaknál is előterjesztheti. A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a
gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem
haladja meg
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a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, (2014.
évben 39.900-Ft
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza,
vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek, ha nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú
oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte
be.
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át (2014. évben 37.050-Ft) az
a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve,hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során
az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg, külön – külön számítva az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2014. évben 570.000-Ft),
együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
(2014. évben 1.995.000-Ft)
A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén
fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt
fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható
Erzsébet-utalvány formájában.(2014. évben 5.800- Ft/gyermek)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések
2014. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
száma tárgyév december 31-én
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem
elutasítása
Megszüntetés

Gyermekek száma
840
59
19

Pénzbeli ellátás:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságokban, balett
művészeti
életjáradékban,
átmeneti
bányászjáradékban,
megváltozott
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan
ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik
A pénzbeli ellátásra való jogosultságot a gyám lakcíme szerinti illetékes települési
önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra állapítja meg.
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A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 22 százaléka (2014. évben 6.270,-Ft).
A települési önkormányzat jegyzője annak a családba-fogadó gyámként kirendelt
hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az
augusztus
hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege
mellett -,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában - a november
hónapra járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett - pótlékot
folyósít.
Pénzbeli ellátással kapcsolatos intézkedések
2014. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma
Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek száma
Megszüntetés

Számbeli adatok
7
8
2

Hátrányos helyzet - halmozottan hátrányos helyzet:
A gyermekvédelmi törvény értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos
helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:
- a szülő, a családba fogadó gyám (a továbbiakban: gyám) iskolai végzettsége
alacsony; legfeljebb alapfokú végzettség;
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága;
- az elégtelen lakáskörülmények;
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt
számára nyújtott utógondozói ellátás.
Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a
gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő,
illetve a gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú- (az alacsony iskolai
végzettség igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a
gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a gyám a szociális törvény szerinti
aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres
szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a
munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság
ellenőrzi)
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során
felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek- (elégtelen
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lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesztési stratégia,
illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható. )
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül
(alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet,
lakókörülmény) legalább kettő fennáll.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
elbírálásával egyidejűleg kérelemre-külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
Edelény város területén 2014. évben 476 gyermek esetében került megállapításra a
halmozottan hátrányos helyzet, illetve 101 gyermek hátrányos helyzetű.
Óvodáztatási támogatás:
Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályok:
- Óvodáztatási támogatásra a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
törvényes képviselői jogosultak.
- Az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem esetén a jogosultság
akkor állapítható meg, ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetének
fennállását a jegyző megállapította, és a gyermek legkésőbb annak az óvodai
nevelési évnek a kezdetéig (tárgyév augusztus 31-ig), amelyben az ötödik
életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a
kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül
rendszeresen jár óvodába.
- Az óvodáztatási támogatásra a gyermek részére a gyámhivatal által kirendelt
gyám is jogosult.
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásban részesülő
gyermek szülője részére,
a) a gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai
beíratása
aa) a naptári év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való
részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének június
hónapjában,
ab) az naptári év első felében történik, de júniusig nem telt el két hónap, a
beíratás évének december hónapjában,
ac) a naptári év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való
részvétele óta legalább két hónap eltelt, a beíratás évének december
hónapjában,
ad) a naptári év második felében történik, de a beíratás évében decemberig
nem telt el két hónap, a következő év június hónapjában
b) a gyermek beíratását követően második és további alkalommal az óvodai
nevelési jogviszony fennállásáig
ba) a tárgyév június hónapjában,
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bb) a tárgyév december hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.
A pénzbeli támogatás összege a 2014. évben gyermekenként első alkalommal
húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
Óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézkedések
2014. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Óvodáztatási támogatás megállapítása
Óvodáztatási támogatásban részesülő családok
száma
Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermekek
száma
Elutasítások száma
Megszüntetések száma
Gyermek és
támogatás:

fiatal

felnőtt

rászorultságára

Számbeli adatok
34
33

tekintettel

40
14
22
nyújtott

pénzbeli

2014. január 1. napjától jogszabály változás következményeként az
önkormányzatoktól három korábban külön jogcímen igényelhető segély fajta
összevonásra került. Ennek megfelelően a Képviselő-testület új rendelet alkotott
22/2013.(XII.12.) szám alatt. A korábban külön igényelhető rendkívüli
gyermekvédelmi támogatást, a temetési segélyt és az átmeneti segélyt közös név
alatt, önkormányzati segélyként lehetett kérni 2014. évben.
2014. évben a települési önkormányzat képviselő-testülete a gyermeket a
rendeletében meghatározott mértékű, gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára
tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásban részesíthette, ha a gyermeket gondozó
család időszakosan létfenntartási gondokkal küzdött, vagy létfenntartást
veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került és egyedülálló személy esetén a havi
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének
500%-át, illetve akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500 %-át.
A támogatás alkalmankénti összege nem haladhatta meg a 8.000,- Ft-ot, éves
szinten pedig 30.000,- Ft-ot. Nem részesíthető támogatásban az a család, mely
ugyanazon, vagy hasonló élethelyzetre, illetve indokra való hivatkozással
önkormányzati segélyt igényelt.
A támogatás házipénztárból nem fizethető ki.
Ha a támogatás kérelmező részére történő folyósítása során nem látszik
biztosítottnak a támogatás gyermek érdekében történő felhasználása, úgy azt az
oktatási intézmény részére is lehetett utalni.
Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelete tartalmazza a
Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatással
kapcsolatos előirányzatot, amelynek összege 6.800.000,-Ft volt, ebből
felhasználásra került 1.170.000,- Ft, így 17 %-os felhasználtság keletkezett.
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Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
pénzbeli támogatással kapcsolatos intézkedések
2014. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Számbeli adatok
Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
181
pénzbeli támogatásban részesülő családok száma
Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
376
pénzbeli támogatásban részesülők
Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott
20
pénzbeli támogatás kérelem elutasítása
Gyermekétkeztetés
A gyermekétkeztetés biztosítása teljes mértékben az iskolák feladata.
Edelény Város Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot nyújtott be a szociális
nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról szóló 20/2014.(III.20.) EMMI
rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően. Az eredményes pályázati eljárás
eredményeként Edelény város közigazgatási területén 413 fő gyermek 2014. június
16. naptól 2014. augusztus 14. napig (44 napig) napi egyszeri meleg étkezésben
részesült. Gyermekenként és naponta a nyári gyermekétkezetés biztosítására bruttó
440,- Ft állt rendelkezésre.
Törvényességi vizsgálatok:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal szúró
próba szerűen, azaz segélyezési fajtánként egy-egy akta megtekintésével végzett
vizsgálatot, amely az iratok korábbi évekhez történő csatolásának eredményeként
kiterjedt Abod és Szakácsi települések vonatkozásában a Ládbesenyői és Laki
polgármesteri hivatalokra.
A megállapított hiányosságok jelentős része ezekben az ügyiratokban található.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a gyámhivatal apróbb
hiányosságokat állapított meg, illetőleg javaslatokat tett pl.: az okmányiroda illetve a
NAV általános megkeresését nem tartotta szükségesnek.
Ezzel kapcsolatban közvetlen hozzáférési igényt jelentettünk be a KNYK-hoz,
amelyet első intézkedésükben biztosítottak, de a tényleges rácsatlakozási
lehetőséget túlterheltség miatt elutasítottak.
Demográfiai mutatók:
A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Edelény Városban 2014.
december 31-re vonatkozóan
Korosztályok

Férfi

Nő

0-18 év
19-23 év
24-35 év
36-50 év
51-60 év
61 felett
Összesen:

972
325
895
1147
741
856
4936

905
345
824
1010
798
1321
5203

Edelény, 2015. április 17.

Lakosok száma
összesen
1877
670
1719
2157
1539
2177
10139

Vártás József
jegyző
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4./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 50. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést 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 – 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
47/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó
nyersanyagnorma megállapításáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselőt-testülete
megtárgyalta az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által
alkalmazandó
nyersanyagnorma
megállapításáról
szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál alkalmazandó
nyersanyagnormát az alábbiak szerint állapítja meg 2015. május
1. napjától:
Megnevezés

Reggeli

Tízórai

Diétás étrend

120.- Ft +
ÁFA =
Bruttó
152.- Ft

60.- Ft+
ÁFA =
Bruttó
76.- Ft

Ebéd

Megnevezés

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Idősek
Otthona

120.Ft+ÁFA=
Bruttó
152.- Ft

60.- Ft+
ÁFA =
Bruttó 76.Ft

Étkezés

-

-

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

Uzsonna

Vacsora

254.- Ft+
60.- Ft +
130.- Ft +
ÁFA=Bruttó ÁFA=Bruttó ÁFA=Bruttó
323.- Ft
76.- Ft
165.- Ft

Összesen
624.- Ft
+ÁFA=Bruttó
792.- Ft

Uzsonna

Vacsora

Összesen

60.- Ft +
ÁFA=Brutt
ó 76.- Ft

130.Ft+ÁFA=
Bruttó
165.- Ft

624.- Ft
+ÁFA=Bruttó
792.- Ft

-

-

254.- Ft + ÁFA
= Bruttó 323.Ft
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Megnevezés
Alkalmazotti
étkezés
Rezsi költség
Rezsi ÁFA
Összesen

Reggeli

Ebéd

120 Ft + Áfa =
Bruttó152,4.Ft
12.- Ft
3,24.- Ft
167,64 Ft

254 Ft + Áfa =
Bruttó 322,58.Ft
25,40.- Ft
6,85.- Ft
354,83 Ft

Megnevezés

Reggeli

Vendég étkezés

-

Rezsi költség
Rezsi ÁFA
Összesen

-

Ebéd
254 Ft + Áfa =
Bruttó 322,58.- Ft
152,4.- Ft
41,14.- Ft
516,12 Ft

Vacsora
130 Ft + Áfa =
Bruttó 165,10.- Ft

Összesen
Bruttó 704.- Ft

13.- Ft
3,51.- Ft
181,61 Ft

704,08 Ft

Vacsora

Mindösszesen

-

Bruttó 516.- Ft
516,12 Ft

2) A fizetendő térítési díj számítása az alkalmazottak esetében az
élelmezési nyersanyagnorma költség + 10% rezsi + Áfa, a
vendégétkezők esetében az élelmezési nyersanyagnorma
költség + 60% rezsi + Áfa.
3) A Képviselő-testület fizetendő térítési díjak kiszámításánál a
térítési díj összegét a norma költség + rezsi költség (100%
norma költség) + ÁFA állapítja meg a vendég-étkezők esetében.
4) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.
február 12. napján megtartott ülésén hozott 5/2014.(II.12.)
határozatának 1) pontja 2015. április 30. napjával érvényét
veszti.
Határidő: 2015. április 30., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: társult önkormányzatok, intézmény, osztályok

5./ Napirendi pont tárgya:
Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 51. sorszám alatt.)
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Körtvély Zoltán úr, aki az
előterjesztés szerint, mint leendő városi főépítész szerepel, egészen a tegnapi
napig úgy volt, hogy a képviselő-testület ülésén részt vesz, de közbejött betegsége
miatt nem tud itt lenni. Körtvély Zoltán úr a legközelebbi képviselő-testületi ülésre
eljön bemutatkozni.
Ezt követően az előterjesztést vitára bocsátja.
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Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester örömét fejezi ki, mert van szerencséje ismerni Körtvély
Zoltán urat, és azt kell, hogy mondja, mind a szakmai múltja, mind emberi jelleme,
és nem utolsó sorban az, hogy helyi kötődése, edelényi gyökerei vannak, és most
is rendszeresen visszajár, szerinte garancia arra, hogy jó főépítésze lesz a
városnak. Azt javasolja, hogy támogassák a főépítészi kinevezését.
Borza Bertalan képviselő csatlakozik alpolgármester úrhoz, ő is úgy gondolja,
hogy rendkívül fontos az, hogy a településnek olyan főépítésze legyen, aki helyileg
és gyökereinél fogva is kötődik a településhez. Ezt azért tartja fontosnak, mert
ahhoz, hogy hosszabb távon jó építési elképzeléseket, irányvonalakat tudjanak
felállítani, szükséges a település lakossága összetételének, szokásának az
ismerete, hogy ne fordulhasson olyan elő, hogy olyan beruházásokba kezd a város,
mint pl. ami a buszmegálló melletti egykori városi piac kialakítása volt. Történelmi
hagyományai nem voltak, és nem is fogadta el a lakosság soha, és nem is
működött igazán, végül meg is lett szüntetve. Abban is bízik, hogy aktív édesapja,
aki sokáig volt Edelény város műszaki osztályának a vezetője, gyakorlatával,
tudásával, tapasztalatával fogja segíteni az ő munkáját is, ezáltal a városnak a
munkáját is. A maga részéről támogatja főépítészi kinevezését.
Polgármester az elhangzott véleményekkel teljes mértékben egyetért.
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
48/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő
alkalmazásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a települési főépítész megbízásos jogviszonyban történő
alkalmazásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési
önkormányzati főépítészi munkakör ellátására Körtvély Zoltán
okleveles építész alkalmazását az ENTERV Kft-vel kötendő –
határozat mellékletét képező - megbízási szerződésben rögzített
feltételekkel elfogadja, és a feladat ellátásának a jogviszony
fennállásának időtartamára felmerülő 70.000,- Ft+ÁFA/mérnöknap díjköltséget a 2015. évi költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítja.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő: 2015.04.30
Felelős: polgármester
Értesül: Enterv Kft., osztályok

Melléklet a 48/2015.(IV.22.) határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Edelény város települési főépítészi feladatainak ellátására
amely létrejött egyrészről

Edelény Város Önkormányzata
székhely: 3780 Edelény, István király útja 52.
adószáma: 15725596-2-05
képviseli: Molnár Oszkár polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó)
másrészről

az ENTERV Kft.
székhely: 3780 Edelény Mátyás k. út 25/5
adószáma: 13335027-3-05
cégjegyzékszám: 05-09-011577
bankszámlaszám:54300053-1000068500000000
képviseli: Körtvély Sándor ügyvezető

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között az alulírott helyen és időben, az
alábbi feltételek szerint:
1. A megbízási szerződés tárgya
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.
paragrafusa rendelkezése szerinti településfejlesztési és településrendezési
feladatok ellátása a helyi önkormányzatok feladata.
Ennek keretében Megbízó a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.)
Kormányrendelet (továbbiakban Rendelet) 3. §. (2) bekezdése alapján megbízza a
Megbízottat, hogy lássa el Edelény város közigazgatási területén a települési
önkormányzati főépítészi feladatokat.
Megbízott kijelenti, hogy képviseletében a főépítészi feladatokat Körtvély Zoltán
okleveles építészmérnök (1124. Budapest, Pagony u. 42., É 01-4882) látja el.
Közreműködő Főépítész a Rendelet 3. §. (3) pontja szerinti szakirányú felsőfokú
képesítési és szakmai gyakorlatra vonatkozó előírásoknak megfelel, de a megbízási
szerződés megkötésének időpontjában főépítész vizsgával nem rendelkezik.
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A Rendelet 3. §. (6) bekezdése szerint a főépítészi feladatkör főépítészi vizsga nélkül
legfeljebb a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdetétől számított hat hónapig
ellátható. Közreműködő Főépítész vállalja, hogy a jogszabályban megszabott
határidőn belül a főépítészi vizsgát eredményesen leteszi és az erről szóló
bizonyítványt a Megbízónak bemutatja.
A Megbízott kötelezettsége a Rendelet 8. és 10. §-a szerinti és a vonatkozó
jogszabályokban foglalt alábbi feladatok ellátása:
a./

az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel
együttműködve elősegíti Edelény város területét érintő területrendezési
és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,
b./ folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását,
tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló
jelentést készít a képviselő-testület részére,
c./ közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben
foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvántartásának
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal
kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,
d./ szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség illetve a
település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,
e./ közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési
eszközök
nyilvántartására,
a
szabályozásokon
alapuló
adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő
költség
megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,
f./ részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi
területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek
kialakításában és működtetésében,
g./ döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó
javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
h./ elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek,
az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek,
valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati
szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
i./ a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan
együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
j./ szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek
során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének
nyilvánosságát,
k./ a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett
észrevételek
figyelembevételével
döntésre
előkészíti
a
településrendezési eszközöket,
l./ gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről,
illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
m./ nyilvántartást vezet a település területére készült településrendezési
eszközökről, valamint gondoskodik a hatályos településrendezési
eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
n./ kérésre tájékoztatást ad a hatályos településrendezési eszközökben
foglaltakról,
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o./

p./

előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével
kapcsolatos
szabályozását,
és
figyelemmel
kíséri
annak
érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás
vezetéséről,
a helyi médiában, webes fórumokon tájékoztató cikkek írásával segíti a
város
településrendezési,
építési
szabályozási
előírásainak
megismertetését

Helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetése esetén:
r./

s./

külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően
vezeti a települési önkormányzat által működtetett építészeti-műszaki
tervtanácsot amennyiben felállításra kerül,
nyilvántartást vezet az építészeti-műszaki tervtanácson tárgyalt
tervdokumentációkról, amely alapján félévente adatot szolgáltat az
állami főépítész által vezetett elektronikus nyilvántartás részére,
amennyiben releváns.

A települési főépítész részt vesz a településpolitikai, településfejlesztési,
településüzemeltetési
és
az
önkormányzat
ingatlanvagyon-gazdálkodási
programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók
települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai
véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek
előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását.
2. Együttműködés
A megbízási szerződés időtartalma alatt a Megbízó köteles a Megbízottat a
főépítészi tevékenység ellátásához szükséges információkkal, bizonylatokkal és
egyéb dokumentumokkal ellátni. A Megbízott kérésének megfelelő időpontban
számára a tevékenység ellátásához szükséges feltételeket biztosítani. A főépítészeti
tevékenység ellátásához szükséges adminisztrációs és technikai hátteret a Megbízó
biztosítja.
A megbízási szerződés tartama alatt a Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére
állni, a Megbízóval a kapcsolatot folyamatosan tartani.
A Megbízott e szerződés teljesítése során Megbízó rendelkezései és a vonatkozó
jogszabályok szerint köteles eljárni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasításokat ad, a Megbízott köteles erre figyelmeztetni.
A szerződésből adódó ügyekben, feladatokban, ahol a szerződés eltérően nem
rendelkezik a Megbízót Molnár Oszkár polgármester képviseli.
3. Tájékoztatás
A Megbízott igény szerint, de a feladatoktól függően havonta egy alkalommal köteles
tájékoztatni a Megbízót, a főépítészi feladatok ellátása során kifejtett
tevékenységéről, a képviselő-testület, a polgármester, illetőleg a jegyző
feladatkörébe tartozó főépítészi teendőket is érintő kérdésekről, illetve azok
intézéséről.
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A Megbízott köteles elkészíteni a képviselő-testület részére a főépítészi feladatkörbe
is tartozó napirendek előterjesztéseit. Köteles részt venni a képviselőtestületnek és a
bizottságnak a főépítészi feladatkörbe is tartozó napirendjei tárgyalásán, illetve
köteles részükre megadni a döntéshez szükséges tájékoztatást.
4. A felek felelőssége
A Megbízott feladatai ellátására köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit
betartani, köteles továbbá a megbízás teljesítése során alkalmazandó jogszabályok
változását folyamatosan figyelemmel kísérni, a Megbízót érintő változásokra annak
figyelmét felhívni.
A Megbízott teljes felelősséggel tartozik nem megfelelő eljárásával, mulasztásával,
illetőleg késedelmeskedésével a Megbízónak okozott kárért.
A Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani a megbízás teljesítéséhez
szükséges információkat, dokumentumokat olyan időben, hogy a Megbízott a
jogszabályban előírt határidőket teljesíteni tudja.
5. Titoktartási kötelezettség
A Megbízott köteles titokban tartani a főépítészi tevékenység gyakorlása során
tudomására jutott tényeket, hivatali és szolgálati titkokat. Titoktartási kötelezettsége e
szerződés megszűnését követően is fennmarad.
6. Megbízási díj, költségtérítés
A Megbízottat jelen szerződésből eredő feladatai ellátásáért – a kölcsönösen
megállapodott - 70.000,- Ft+ÁFA/mérnöknap, azaz Hetvenezer forint +
ÁFA/mérnöknap díjazás illeti meg. A megbízási díjon felül más költség
elszámolására csak a Megbízó előzetes engedélyével kerülhet sor.
A Megbízási díj kifizetésére számla ellenében, a Megbízó által leigazolt teljesítés
igazolás alapján - a Megbízott 54300053-10000685-00000000 számú számlára
történő átutalással kerül sor. Az átutalásra a számla leigazolását követő 15. napon
belül kerül sor.
Késedelmes kifizetés esetén a Megbízó köteles a késedelembe esés napjától
kezdődően, a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot fizetni Megbízott
számára.
Ha a főépítészi tevékenység ellátásához szükséges kiküldetés során útiköltség
térítés és napidíj merül fel, útiköltség tekintetében a NAV által engedélyezett
gépjármű üzemanyag fogyasztási norma és üzemanyag ár elszámolással, napidíj
tekintetében a 2011. évi CXCIX. törvény 54. §-ban a köztisztviselőkre megállapított
feltételekkel és mértékben akkor illeti meg a Megbízottat, amennyiben az előzetesen
a Megbízó részéről engedélyezve volt.
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7. Összeférhetetlenség
Összeférhetetlenség miatt a Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Edelény
város közigazgatási területére hatósági engedélyhez kötött tervezői tevékenységet a
MÉK Etikai szabályzat idevonatkozó előírása szerint végez.
8. Szerződés megszűnése
Jelen szerződést a felek 2015. május 01. hatálybalépéssel határozatlan időre kötik.
A felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni.
Mindkét fél jogosult írásban, 30 napos felmondási idővel, rendes felmondással is
megszüntetni a jelen szerződést.
A Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a Megbízott súlyos
szerződésszegést követ el.
Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a közreműködő Főépítész a
jogszabályban rögzített határidőn belül a főépítészi vizsga megszerzését igazolni
nem tudja, Megbízó a Ptk 6:213. §. alapján a megbízási szerződést egyoldalú
jognyilatkozattal megszünteti.
A szerződés megszűnése esetén a felek elszámolnak. Az elszámolás keretében a
Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába került dokumentumokat, iratokat,
stb. köteles a Megbízónak átadni.
9. A szerződésben nem érintett kérdések
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a
települési főépítészi tevékenységre vonatkozó és egyéb munkajogi jogszabályok
rendelkezései az irányadóak.
A felek a szerződést elolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag aláírták.
A megbízási szerződés 6 példányban és 5 oldal terjedelemben készült, melyből 4
példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illet meg.
Edelény, 2015. április 22.
Molnár Oszkár
Körtvély Sándor
polgármester
ügyvezető
Edelény Város Önkormányzata
ENTERV Kft
Megbízó
Megbízott
Körtvély Zoltán
okl. építészmérnök
közreműködő főépítész
É 01-4882
Jogi ellenjegyző:
………………………………….
Pénzügyi ellenjegyző:
………………………………….
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A szerződés pénzügyi fedezete Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
48/2015. (VI.22.) számú határozata szerint biztosított.
6./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Önkormányzat 2014. évi Költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 52./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 9 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015.(IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet l. melléklet 1.1.2 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.2 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével - a következőket rendeli:
1.§ A képviselő-testülete Edelény Város Önkormányzatának
zárszámadását
a) 2.259.586 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 2.407.899 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) finanszírozási célú kiadásait 52.118 ezer Ft-tal,

2014.

évi

d) finanszírozási célú bevételeit 427.297 ezer Ft-tal
hagyja jóvá.
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2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi bevételi főösszeg forrásonkénti
megbontását, valamint a 2014. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti
felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el.
3.§ A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és 3. mellékletek
szerint fogadja el.
4.§ A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés költségvetési szervenkénti
bevételeit és kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatai teljesítéseit – az 4.
melléklet szerint fogadja el.
5.§ A képviselő-testület az éves létszámkeretet költségvetési szervenként elkülönítve
a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét a 5. melléklet szerint fogadja el.
6.§ A képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 6.
melléklet szerint fogadja el.
7.§ A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatok célonkénti részletezését a 7.
mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
8.§ A képviselő-testület a céltartalékának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja
jóvá.
9.§ Pénzeszköz átadások teljesítését a 9. melléklet szerint fogadja el.
10.§ A képviselő-testület az önkormányzat álatl folyósított ellátásokat a 13. melléklet,
a Közös Önkormányzati Hivatal által folyósított ellátásokra fordított összegeket a
14. mellékletek szerint fogadja el.
11.§ Pénzeszköz változását a 18. melléklet tartalmazza.
12.§ A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programokat, projekteket a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§ A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetve
kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá
a képviselő-testület.
14.§ Az önkormányzat hitelállományát lejárat szerint a 16. melléklet tartalmazza.
15.§ Az önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak
teljesítését a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
16.§ Az önkormányzat intézményenkénti maradvány összegét a 21. melléklet
tartalmazza.
17.§ Az önkormányzat 2014. december 31-i vagyonmérlegét a 19. mellékletben, míg
vagyonkimutatását a 20. mellékletben részletezettek alapján hagyja jóvá a
képviselő-testület.
18.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit a 10. melléklet és a 11. melléklet
szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.
19.§ Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
20.§ Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezet kötelezettségeit,
részesedését a 23. melléklet tartalmazza.
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21.§ 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. április 22. napján.

Vártás József
Jegyző
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1. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
3/1 oldal

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Cím

Bevételi jogcímek

Önkorm.
előirányzat
eredeti

1.

I. Működési c. tám. államh.-on belülről

Önk. Hivatal
előirányzat

módosított teljesítés

816 626

1 093 403 1 085 295

%
99

eredeti

Intézmények
előirányzat

módosított teljesítés

11 735

19 261

%

18 932

98

eredeti

2014. összesen
előirányzat

módosított teljesítés
0

9 480

8 902

%
94

eredeti

módosított

828 361

teljesítés

%

1 122 144 1 113 129

99

1.1

Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

239 838

302 759

302 759 100

239 838

302 759

302 759 100

1.2
1.3.
1

Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám.

89 207

89 854

89 854 100

89 207

89 854

89 854 100

Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám.

233 368

172 066

172 066 100

233 368

172 066

172 066 100

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1.3.2

194 736

117 110

117 110 100

194 736

117 110

117 110 100

1.4

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

11 791

11 791

11 791 100

11 791

11 791

11 791 100

0

18 742

18 742 100

0

18 742

18 742 100

1.5

Működési célú központosított előirányzatok

1.6

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

29 481

1.7

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

47 686

351 600

343 492

98

11 735

19 261

18 932

135 465

152 005

152 005 100

0

0

0

2.

II. Közhatalmi bevételek

29 481 100
98

0

9 480

8 902

0

0

0

94

0

29 481

59 421

380 341

371 326

29 481 100

135 465

152 005

152 005 100

98

2.1

Iparűzési adó

110 000

126 774

126 774 100

110 000

126 774

126 774 100

2.2

Gépjárműadó

20 400

20 776

20 776 100

20 400

20 776

20 776 100

2.3

Talajterhelési díj

1 800

2 856

2 856 100

1 800

2 856

2 856 100

2.4

Egyéb közhatalmi bevételek

3 265

1 467

1 467 100

3 265

1 467

1 467 100

2.5

Magánszemélyek jövedelemadói

0

132

132 100

0

132

132 100

23 353

150 663

0

1 088

3.
3.1

III. Működési bevételek
Áru- és készletértékesítés ellenértéke

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

3.4

Tulajdonosi bevételek

3.5

Ellátási díjak

146 843

97

4 551

93

60 670

89 826

89 826

100

84 427

245 393

0

40

40

100

0

1 128

241 220

98

1 128 100

4 100

6 273

6 680 106

350

350

0

2 300

14 547

14 547

100

6 750

21 170

21 227 100

14 666

62 882

62 882 100

0

0

672

0

1 116

1 116

100

14 666

63 998

64 670 101

0

40 052

40 052 100

2 500

0

0

2 500

40 052

40 052 100

43 500

56 556

56 556

100

43 500

56 556

56 556 100

12 270

17 533

17 533

100

16 743

46 145

46 174 100

0

3 820

0

168

3 110

3 110 100

100

9 414

8 303

Kiszámlázott ÁFA

4 419

28 558

28 558 100

3.7

ÁFA visszatérítése

0

3 820

0

3.8

Kamatbevételek

168

3 110

3 110 100

0

4 880

4 473

3.10

4 904

1 088 100

3.6

3.9

404

54

54

83 154

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek

92

0

4 500

3 796

84

100

34

34

100

88

47

3/2 oldal

Cím

Önkorm.

Bevételi jogcímek

Önk. Hivatal

előirányzat
eredeti
4.

IV. Felhalmozási bevételek

Intézmények

előirányzat

módosított teljesítés

eredeti

%

előirányzat

módosított teljesítés

módosított teljesítés

100

teljesítés

%

747 384

96

888 314

778 299

747 964

96

24 650

23 789

97

24 650

24 650

23 789

97

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

25 540

25 540

55

0

25 540

25 540

55

0

6 491

6 491

0

6 491

6 491

0

831 633

653 622

656 124 100

831 633

654 202

656 704 100

0

67 416

67 416 100

0

67 416

67 416 100

121 555

5 368

5 268

125 795

5 368

5 268

121 555

5 000

5 000 100

125 795

5 000

5 000 100

0

368

0

368

4.5

Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

5.

V. Átvett pénzeszközök

5.1

Működési célú átvett pénzeszközök

5.2

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 985 313
6.
6.1

VI. Finanszírozási bevételek
Működési célú pénzügyi műveletek

98

268

73

2 179 158 2 136 795

98

0
0

0

0

4 240

580
0

580

módosított

777 719

4.6

580

eredeti

24 650

Kiszámlázott ÁFA

0

%

888 314

ÁFA visszatérítése

0

eredeti

Ingatlanok értékesítése

4.4

0

%

előirányzat

4.1

4.3

0

2014. összesen

580

100

0

4 240

12 139

24 165

23 483

97

64 910

99 886

99 308

99 2 062 362

98

268

73

2 303 209 2 259 586

98

291 925

394 415

416 429 106

0

5 581

5 581

100

3 016

5 287

5 287

100

294 941

405 283

427 297 105

11 407

102 900

124 914 121

0

5 581

5 581 100

3 016

5 287

5 287

100

14 423

113 768

135 782 119

11 407

102 900

102 900 100

0

5 581

5 581

3 016

5 287

5 287

100

14 423

113 768

113 768 100

0

0

0

0

280 518

291 515

291 515 100

280 518

291 515

291 515 100

280 518

291 515

291 515 100

280 518

291 515

291 515 100

6.1.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről
6.1.2 Maradvány igénybevétele

100

6.1.3 Központi, irányító szervi támogatás
6.1.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
6.1.5 Államháztartáson belüli megelőlegezések
6.2

Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek

22 014
0

0

0

0

0

0

22 014

6.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről
6.2.2 Maradvány igénybevétele
6.2.3 Központi, irányító szervi támogatás
6.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 277 238

2 573 573 2 553 224

99

12 139

29 746

29 064

98

67 926

105 173

104 595

99 2 357 303

2 708 492 2 686 883

99

48

3/3 oldal

Edelény Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének mérlege
KIADÁSOK

Cím

Kiadási jogcímek

Önkorm.
előirányzat
eredeti

7.

I. Működési költségvetés kiadásai

Önk. Hivatal
előirányzat

módosított teljesítés

eredeti

%

Intézmények
előirányzat

módosított teljesítés

%

eredeti

2014. összesen
előirányzat

módosított teljesítés

%

eredeti

módosított

421 670

922 592

865 336

94

432 059

394 012

355 364

90

334 742

365 859

340 303

93 1 188 471

teljesítés

%

1 682 463 1 561 003

93

7.1

Személyi juttatások

80 799

175 545

166 794

95

123 979

138 856

134 105

97

151 307

166 286

163 092

98

356 085

480 687

463 991

97

7.2

Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó

15 120

29 470

27 304

93

35 325

38 346

35 270

92

44 527

45 272

41 101

91

94 972

113 088

103 675

92

109 187

460 028

424 896

92

36 621

38 067

26 909

71

138 908

154 301

136 110

88

24 819

32 815

25 868

79

236 134

178 499

158 836

89

7.3

Dologi kiadások

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.5

Egyéb működési célú kiadások

191 745

224 734

220 474

98

0

244

244

100

7.5.1

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre

137 615

146 646

146 616

100

0

244

244

100

99

0

0

7.5.2

Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre

14 130

25 281

24 962

7.5.3

Tartalékok

40 000

52

0

7.5.4

Elvonások és befizetések

0

52 755

48 896

93

1 165 382

969 124

842 207

87

0

422

422

100

3 100

4 365

1 034 927

860 601

814 360

95

0

422

422

100

3 100

4 365

11 692

51 154

27 829

54

118 763

57 369

18

0
5

8.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3 Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

284 716

652 396

587 915

90

260 953

211 314

184 704

87

191 745

224 978

220 718

98

137 615

146 890

146 860

100
99

14 130

25 281

24 962

40 000

52

0

0

52 755

48 896

93

4 267

98 1 168 482

973 911

846 896

87

4 267

98 1 038 027

865 388

819 049

95

11 692

51 154

27 829

54

118 763

57 369

18

0
5

0

8.3.1

Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre

8.3.2

Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre

60 131

368

18

60 131

368

18

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

45 763

44 132

0

45 763

44 132

0

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése

12 869

12 869

0

12 869

12 869

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
9.

III. Finanszírozási kiadások

1 587 052

1 891 716 1 707 543

90

432 059

394 434

355 786

337 842

370 224

344 570

93 2 356 953

100

0

0

0

0

0

0

350

52 118

52 118

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

350

52 118

52 118

100

350

52 118

52 118

100

350

52 118

52 118

0

0

0

9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

350

52 118

52 118

100

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre

350

52 118

52 118

100

9.2.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai
9.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre

9.1.2

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

9.1.3

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.

9.2.3

90

2 656 374 2 407 899

91
100

Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

1 587 402
54

1 943 834 1 759 661
133

146

91
110

432 059

394 434

355 786

1

0

90

337 842

370 224

344 570

3

3

93 2 357 303
100

54

2 708 492 2 460 017
137

149

91
109
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Be véte li jogcíme k
1. Költsé gve té si be vé tele k össz e se n

2. m elléklet a 6/2015. (IV.22.) önkorm ányzati rendelethez
Ede lé ny Város Ö nkormányz atának 2014. évi működési cé lú be vé tele inek é s kiadásainak mé rlege
ezer Ft-ban
BEVÉTEL
KIADÁS
e lőirányz at
e lőirányzat
Kiadási jogcímek
e re de ti módosított te ljesítés %
erede ti módosított te lje síté s %
1 174 048 1 524 542 1 511 354 99 Költsé gve té si kiadások össz e se n
1 188 471 1 682 463 1 561 003 93

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3. Közhatalmi bevételek
4. Működési bevételek
5. Működési célú átvett pénzeszközök
6.
8.
9. Finansz írozási c. pé nzügyi művele te k össz e se n
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
11. Maradvány igénybevétele
12. Pályázati saját erő felhasználás
13. Központi, irányító szervi támogatás
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések
MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN
1

828
135
84
125

361
465
427
795

1 122
152
245
5

144 1 113 129 99
005
152 005 100
393
241 220 98
000
5 000 100

14 423

113 768

14 423

113 768

0
188 471

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

356
94
284
260
191

085
972
716
953
745

149 357 131 Finansz írozási cé lú pé nz ügyi művele te k össz e se n
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
113 768 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
13 575
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0
22 014
1 638 310 1 660 711 101 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

480
113
705
211
172

0

1 188 471

687
088
151
314
223
0

463
103
587
184
220

991 97
675 92
915 83
704 87
718 128
0

1 682 463 1 561 003

93

3. m elléklet a 6/2015. (IV.22.) önkorm ányzati rendelethez
Ede lé ny Város Ö nkormányz atának 2014. é vi fe lhalmoz ási cé lú be vé te le ine k é s kiadásainak mé rle ge
Be véte li jogcíme k
1. Költsé gve té si be vé tele k össz e se n
2. Ingatlanok értékesítése
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
5. Kiszámlázott ÁFA
6. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
9.
10. Finansz írozási c. pé nzügyi művele te k össz e se n
11. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
12. Maradvány igénybevétele
13. Pályázati saját erő felhasználás
14. Központi, irányító szervi támogatás
15. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN
1

e lőirányz at
eredeti

888
24
25
6
831

314
650
540
491
633
0
0

módosított

778
24
25
6
654

748 232 96
23 789 97
55
0
0
656 704 100
268 73
67 416 100

280 518

291 515

277 940

280 518

291 515

168 832

667
650
540
491
202
368
67 416

te ljesítés %

Kiadási jogcímek
Költsé gve té si kiadások össz e se n
Beruházások
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások

95 Finansz írozási cé lú pé nz ügyi művele te k össz e se n
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
291 515 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
-13 575
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

1 070 182 1 026 172

96 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN

e lőirányzat
eredeti

módosított

1 168 482
1 038 027
11 692
118 763

973
865
51
57

911
388
154
369

350
350

52 118
52 118

1 168 832

1 026 029

te lje síté s %
846 896
819 049
27 829
18

87
95
54
0

52 118 100
52 118 100

899 014

88

50

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege
BEVÉTELEK

Cím

Bevételi jogcímek

Önkorm. Hivatal
előirányzat
eredeti módos. telj.

1. I.Működési célú támog.államh.-on belülről
11 735
1.1 Egyéb műk.célú tám.bevétel államh.-on belülről 11 735
2. II.Működési bevételek
404
2.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke
2.2 Szolgáltatások ellenértéke
350
2.3
2.4

Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek

2.5
2.6
2.7
2.8

Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
ÁFA visszatérítése
Kamatbevételek

2.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

2.10 Egyéb működési bevételek
3. III.Felhalmozási célú bevételek
3.1 Ingatlanok értékesítése
3.2 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
3.3 Kiszámlázott ÁFA
3.4 ÁFA visszatérítése
3.5 Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről
4. IV. Átvett pénzeszközök
4.1 Működési célú átvett pénzeszközök
4.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.2

Intézmény költségvetési bevételei összesen
V. Finanszírozási bevételek
Működési célú pénzügyi műveletek
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
Maradvány igénybevétele
Központi, irányító szervi támogatás
Központi költségv. sajátos finanszírozási bev.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek

19 261
19 261
4 904

%

18 932
18 932
4 551

98
98
93

Művelődési Központ,
Könyvtár, Múzeum
előirányzat
eredeti módos.
telj.
%
0
0
60 670
0
2 300

7 733
7 733
89 804
40
14 547

7 498 97
7 498 97
89 804 100
40 100
14 547 100

0
0
0

1 747
1 747
22

1 404 80
1 404 80
22 100

0
0
60 670
0
2 300

9 480
9 480
89 826
40
14 547

0
2 500

1 094
0

1 094 100
0

0

22

22 100

0
2 500

1 116
0

43 500
12 270

56 556
17 533

56 556 100
17 533 100

43 500
12 270

56 556
17 533

100
0

34
580

34 100
580 100

100
0

34
580

34 100
580 100

100
0

4 534
580

3 830 84
580 100

0
4 240
4 240

580
0
0

580 100
0
0

0
4 240
4 240

580
0
0

580 100
0
0

350

0

0

0

672

54

54

0
0

4 500
0

3 796
0

0

0

0

0
4 240
4 240

580
0
0

12 139
0
0

24 165
5 581
5 581

23 483 97
5 581 100
5 581 100

64 910
3 016
3 016

0

5 581

5 581 100

0

0

0

12 139

29 746

29 064

83 154

84

Edelényi Mátyás Óvoda és
Bölcsőde
előirányzat
eredeti módos.
telj.
%

4. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
2/1 oldal
ezer Ft-ban
Művelődési Közp., Könyvtár,
Intézményi bevételek összesen
Múzeum össz.
előirányzat
előirányzat
eredeti módos.
telj.
% eredeti módos. telj.
%

0

0

0

580 100
0
0

0

0

0

98 117
5 116
5 116

97 882 100
5 116 100
5 116 100

0
0
0

1 769
171
171

1 426 81
171 100
171 100

64 910
3 016
3 016

99 886
5 287
5 287

3 016

5 116

5 116 100

0

171

171 100

3 016

5 287

0

0

0

0

0

0

0

0

1 940

1 597

0

8 902
94 11 735
8 902
94 11 735
89 826 100 61 074
40 100
0
14 547 100
2 650
1 116 100
0

0
2 500

56 556 100 43 500
17 533 100 12 324

28 741 27 834 97
28 741 27 834 97
94 730 94 377 100
40
40 100
14 897 14 547 98
1 116
0

1 788 160
0

56 556 56 556 100
17 587 17 616 100

99 308
99 77 049 124 051 122 791 99
5 287 100
3 016 10 868 10 868 100
5 287 100
3 016 10 868 10 868 100
5 287 100

0

3 016

0

10 868 10 868 100

0

0

5.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
5.2.2 Maradvány igénybevétele
5.2.3 Központi, irányító szervi támogatás
5.2.4 Központi költségv. sajátos finansz. bevételei
6.

Intézmény költségvetési bev. mindösszesen
Önkormányzati támogatás
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.

419 920 364 688 327 300
432 059 394 434 356 364

98

67 926 103 233 102 998 100

90 152 224 142 827 126 784
90 220 150 246 060 229 782

89 117 692 122 224 114 528
93 117 692 124 164 116 125

67 926 105 173 104 595

99 80 065 134 919 133 659

99

94 269 916 265 051 241 312
94 337 842 370 224 345 907

82

91 689 836 629 739 568 612
93 769 901 764 658 702 271

90
92
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2/2 oldal

Edelény Város Önkormányzat intézményeinek 2014. évi költségvetésének mérlege
KIADÁSOK

Cím

Kiadási jogcímek

ezer Ft-ban

előirányzat
eredeti módos.
1.

I. Működési költségvetés kiadásai

1.1. Személyi juttatások
1.2. Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj.adó
1.3. Dologi kiadások
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Művelődési Központ,
Könyvtár, Múzeum

Önkorm. Hivatal
telj.

%

előirányzat
eredeti módos.

telj.

Edelényi Mátyás Óvoda és
Bölcsőde
%

előirányzat
eredeti módos.

telj.

Művelődési Közp., Könyvtár,
Múzeum össz.

%

előirányzat
eredeti módos.

telj.

Intézményi kiadások összesen

%

előirányzat
eredeti módos.

telj.

%

432 059 394 012 355 364

90 217 550 242 195 224 960

93 117 192 123 664 115 343

93 334 742 365 859 340 303

93 766 801 759 871 695 667

123 979 138 856 134 105

97

71 935

82 582

82 010

99

79 372

83 704

81 082

97 151 307 166 286 163 092

98 275 286 305 142 297 197

97

92

21 272

21 834

20 114

92

23 255

23 438

20 987

90

91 79 852

91

71 124 343 137 779 122 836

89

14 565

16 522

13 274

80 138 908 154 301 136 110

35 325

38 346

35 270

36 621

38 067

26 909

236 134 178 499 158 836

44 527

45 272

41 101

88 175 529 192 368 163 019

85

236 134 178 499 158 836

89

89

1.5. Egyéb működési célú kiadások

0

244

244 100

1.5.1 Egyéb műk.célú támog. államháztartáson belülre

0

244

244 100

0

422

422 100

2 600

3 865

3 661

95

500

500

606 121

3 100

4 365

4 267

0

422

422 100

2 600

3 865

3 661

95

500

500

606 121

3 100

4 365

4 267

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 618 76 371

92

0

0

244

244

0

244

244 100

98

3 100

4 787

4 689

98

98

3 100

4 787

4 689

98

0

0

0

100

1.5.2. Egyéb műk.célú támog. államháztartáson kívülre
1.5.3. Tartalékok
2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.4. Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

2.4.1. Egyéb felhalm. célú tám.államháztartáson belülre
2.4.2. Egyéb felhalm. célú tám.államháztartáson kívülre
2.4.3. Fejlesztési céltartalék
2.4.4. Felhalmozási célú ÁFA befizetése
4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.

432 059 394 434 355 786

90 220 150 246 060 228 621

93 117 692 124 164 115 949

93 337 842 370 224 344 570

93 769 901 764 658 700 356

92
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5. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv

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

Engedélyezett létszám (fő)
előirányzat
eredeti módosított teljesítés %
42
42
40
95
2
2
2
100
1
2
2
100
42
42
42
100
33
33
33
100
120
121
119
98

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Engedélyezett létszám (fő)
4 órás

Költségvetési szerv

6 órás

előirányzat

előirányzat

eredeti módosított teljesítés %
Közös Hivatal
Kistérségi Hivatal
Önkormányzat
Művelődési Központ, Könyvtár, Szekrényessy Á.Múzeum
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Összesen

0

0

8 órás

0

előirányzat

eredeti módosított teljesítés

0

4

0

0

4

0

%

eredeti
0
54
0
0
54

módosított teljesítés %
1
0
133
2
1
137

146
2
1
149

110
100
100
109
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6. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
Beruházási feladat
Önkormányzat
1.
Mátyás Óvoda felújítása
2.
Funkcióerősítő pályázat
3.
Árvíz rekonstrukció pályázat
4.
Családsegítő felújítása pályázat
5.
Orvosi rendelő felújítása pályázat
6.
Szennyvíztisztító korszerűsítése pályázat
7.
Műfüves pálya villamos hálózat kiépítése
8.
István király út 54. bontás
9.
875/1 hrsz. ingatlan vásárlás
10.
Gyalogos átkelőhely
11.
Salak futópálya, teniszpálya ép.
12.
EPER könyvelő program
13.
Számítógépek beszerzése
14.
Önkormányzati lakások bontása
15.
Gerinchálózat kiépítése az új polgármesteri hivatal épületében
16.
Borsodi 4. portál
17.
Mobil öltöző tervezés és kivitelezés
18.
Kamera (térfigyelő)
19.
Kenel építés
20.
Fejlesztések (Finkei buszmegálló, utak aszfaltozása, 86.hat.sz.)
21.
Start munkaprogram keretében vásárolt eszközök
22.
MLSZ műfüves pálya
23.
MLSZ élőfüves pálya
24.
Múcsony 083/10. hrsz.-ú ingatlan vásárlás
25.
Start értékteremtő program keretében buszmegálló építés
26.
Ivóvíz, szennyvíz használati díj terhére végzett beruházások
27.
Bútor beszerzés
28.
Gyepmesteri telephez eszköz beszerzés
29.
Díszkivilágítás
30.
Tanuszodához magasépítési és közmű csatlakozási terv
Közös Önkormányzati Hivatal
1.
Számítógép beszerzés
2.
Székek beszerzése
Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum
1.
Konyhai üst beszerzés
2.
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
3.
Közművelődési támogatás
4.
TÁMOP pályázat keretében informatikai eszköz beszerzés
5.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
Mátyás Óvoda és Bölcsőde
1.
Bölcsődei eszközbeszerzés, fajátékok
2.
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés
Beruházási kiadások összesen

előirányzat

eredeti

módosított

teljesítés %

122 322
533 829
134 493
96 805
55 425
21 720
3 914
800
2 000
476
23 200
1 200
567
2 000
500
176
24 500
5 000
6 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

94 658
401 695
99 958
50 685
56 133
17 970
3 914
800
0
476
30 423
1 200
567
0
500
176
12 412
4 000
6 000
17 100
231
21 643
30 988
2 200
1 359
2 598
116
194
2 105
500

94 658
401 695
99 958
50 685
56 133
17 970
3 603
0
0
144
30 423
1 041
500
0
0
176
0
4 000
6 000
17 044
231
21 543
0
2 200
1 359
2 598
116
194
2 089
0

100
100
100
100
100
100
92

0
0

270
152

270 100
152 100

2 600
0
0
0

2 600
572
113
580

2 196 84
572 100
113 100
580 100
200

500
0
1 038 027

500
0
865 388

499 100
107
819 049 95

30
100
87
88

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99
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7. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat

Felújítási feladat
1. Útfelújítások
2. Víziközmű felújítása
3. Császtai patak meder és gyalogos hídjának felújítása
4. Szent János Gimnázium szennyvíz felújítása
5. Hősök tere 2. fűtéskorszerűsítés
Felújítások összesen

eredeti
módosított teljesítés
11 692
11 692
11 692
0
35 860
14 438
0
1 257
1 255
0
445
444
0
1 900
0
11 692
51 154
27 829

%
100
40
100
100
54

8. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
Céltartalék összegének célonkénti részletezése
ezer Ft-ban
előirányzat

Megnevezés
1.
2.

eredeti
módosított
44 913
0
850
0
45 763
0

Államkötvény 2007-2010.évi
Turisztikai attrakció pályázat önereje
Összesen

9. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszköz átadások, egyéb támogatások
ezer Ft-ban
Megnevezés

előirányzat

eredeti
módosított teljesítés %
800
1 100
1 000 91
4 000
4 000
4 000 100
8 900
0
0
100
100
100 100
330
30
30 100
29 143
0
0
30 988
0
0
0
20
20 100
0
20
0
0
10
10 100
0
100
100 100
0
200
200 100
0
995
995 100
0
1 000
1 000 100
0
1 000
1 000 100
0
256
256 100
0
4 000
4 000 100
0
1 000
1 000 100
0
1 270
1 270 100
0
1 000
1 000 100
0
8 000
8 000 100
0
200
200 100
0
980
980 100
0
0
101
74 261
25 281
25 262 100

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

EVSE támogatás
Bódvavölgyi Tömegsport támogatás
Szemétszállítási díj bevétel kiesése
EVTTE lövész egyesület támogatása
Bursa támogatás
MLSZ műfüves pálya pályázati önerő átadás
MLSZ élőfüves pálya pályázati önerő átadás
Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása
Gyermekeinkért Közalapítvány támogatása
Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozás
Edelényi Remény Rákellenes Liga Egyesület támogatása *
Bódvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat támogatása *
Edelényi Középiskola Fejlesztéséért Alapítvány támogatása
Nefelejcs Oktatási Művelődési Alapítvány
Edelényi Görögkatolikus Lelkes Ifjúságért Közhasznú Alapítvány
Bódvavölgyi Romanők Egyesületének támogatása
Tomor-Lak Községek Sportegyesületének támogatása
Mátyás Óvoda Felnövekvő Nemzedékéért Alapítvány támogatása
Borsod Kulturális Alapítvány támogatása
Esély a kiteljesedésre Alapítvány támogatása
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.támogatása
Református Egyház támogatása
Adótúlfizetések lakosságnak
Szépkorúak köszöntése
Összesen

*

Szerződés szerint önkormányzat nevére kiállított számla alpján elszámolva
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10. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzata saját bevételeinek összegéről
ezer Ft-ban
S orszám

előirányzat
eredeti
módosított

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

S aját bevételek összesen

teljesítés

%

110 000

126 774

126 774 100

25 540

40 052

40 052 100

1 800

4 323

4 323 100

24 650

50 190

23 844

48

161 990

221 339

194 993

88

11. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
ezer Ft-ban
S orszám

Megnevezés

előirányzat
eredeti

1.

M űvelődési Ház rekonstrukciós hitel

2.

teljesítés

módosított

%

1 176

0

0

Kibocsátott kötvény

21 250

0

0

3.

Fejlesztési célú hitel

4 666

0

0

4.

EU-s támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel

4 282

0

0

5.

Fejlesztési hitel

0

0

0

Összes kötelezettség

31 374

0

0
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12. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

3/1

Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek

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

Források
Saját erő

Edelény Város Árvíz Rekonstrukciója ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0069
2014. évi
2014. évi
2014. előtti
módosított
tényleges
kifizetés és forrása
előirányzat
teljesítés
Összesen
1 205
-1 205
-1 205

EU Önerő Alap támogatás

0

6 811

6 811

6 811

129 412

129 412

129 412

1 205

135 018

135 018

136 223

919

919

919

1 205

8 411

8 411

9 616

98 967
991
25 730

98 967
991
25 730

98 967
991
25 730

135 018

135 018

136 223

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

1 205

Edelényi Családsegítő és Gyermekjóléti S zolgálat épületének
rekonstrukciója egy korszerű székhely kialakítása érdekében ÉMOP3.1.2/D 2-2010-0003
2014. évi
2014. évi
2014. előtti
módosított
tényleges
kifizetés és forrása
előirányzat
teljesítés
Összesen
2 286

11 963

11 963

14 249

2 488
47 276

2 488
47 276

2 488
47 276

2 286

61 727

61 727

64 013

2 286

1 479
2 848

1 479
2 848

1 479
5 134

40 854

40 854

40 854

16 546

16 546

16 546

61 727

61 727

64 013

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

2 286
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3/2
EU-s projekt neve, azonosítója:

Források
Saját erő
EU Önerő Alap támogatás
EU-s forrás
Hitel
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
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 egészségügyi intézmény komplex fejlesztése
ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051
2014. évi
2014. évi
módosított
tényleges
2014. előtti
előirányzat
teljesítés
kifizetés és forrása

Összesen

47 567

47 567

47 567

47 567

47 567

47 567

1 759

1 759

1 759

36 069
9 739

36 069
9 739

36 069
9 739

47 567

47 567

47 567

Edelény belvárosának értéknövelő és funkcióerősítő
fejlesztése
ÉMOP-3.2.1/A-1f-2009-0003
2014. évi
2014. évi
2014. előtti
módosított
tényleges
kifizetés és forrása
előirányzat
teljesítés
16 395
33 478
33 478
27 732
61 117
61 117
202 531
418 231
418 231

Összesen
49 873
88 849
620 762

0

0

246 658

512 826

512 826

759 484

67 595
179 063

23 473

23 473

91 068

383 932
3 148
102 273

383 932
3 148
102 273

383 932
3 148
102 273

512 826

512 826

759 484

246 658

Az edelényi Mátyás Óvoda fejlesztése ÉMOP-4.3.1/A-11-201-0003
2014. évi
2014. évi
2014. előtti
módosított
tényleges
kifizetés és forrása
előirányzat
teljesítés
Összesen
2 706
281
281
2 987
3 294
3 294
3 294
10 988
108 357
108 357
119 345

13 694

111 932

111 932

125 626

1 147
862
11 685

1 323
2 898

1 323
2 898

2 470
3 760

82 809

82 809

82 809

22 359
2 543
111 932

22 359
2 543
111 932

22 359
2 543
125 626

13 694
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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 levonható 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

Források összesen
Kiadás összesen

Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és
kapcsolódó fejlesztések
KEOP-7.1.0/11-2013-0031
2014. évi
2014. évi
2014. előtti
módosított
tényleges
kifizetés és forrása
előirányzat
teljesítés
Összesen
80
3 151
3 151
3 231
18 309

18 309

18 309

80

21 460

21 460

21 540

80

7 310

7 310

7 390

14 150
3 820
-3 820

14 150
3 820
-3 820

14 150
3 820
-3 820

21 460

21 460

21 540

80

Interaktív könyvtárral a jövőért
2014. évi
2014. előtti
módosított
kifizetés és forrása
előirányzat

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-201-0084
2014. évi
tényleges
teljesítés
Összesen

31 326

7 256

7 256

38 582

31 326

7 256

7 256

38 582

12 108
16 684

1 093
5 583

1 093
5 583

13 201
22 267

457
123

457
123

457
123

2 534
31 326

7 256

7 256

2 534
38 582

295 249
295 249

897 786
897 786

897 786
897 786

1 193 035
1 193 035
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13. m elléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
Ö nkormányzat által folyósított ellátások
ezer Ft-ban
e lőirányz at
e redeti
módos.

Ellátási forma me gnevez ése
Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt.45.§.

te lj.

%

11 400

11 400

12 747

112

960

960

388

40

6 800

6 800

1 101

16

2 000

2 000

2 000

100

0

0

8

21 160

21 160

16 244

77

2 000

2 000

624

31

Köztemetés Szt.48.§

900

900

766

85

Közgyógyellátás Szt.50.§(3)bek.

759

759

238

31

0

7 996

7 996

100

3 659

11 655

9 624

83

24 819

32 815

25 868

79

Önkormányzati támogatás- T emetési segély Szt.45.§.
Önkormányzati támogatás-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)
Szt.45.§
Idősek utalványa
Nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye Szt.37.§(1)bek.b)-d)pont
Rász orultságtól függő pé nzbeli szociális, gye rmekvé de lmi ellátások össz esen
Önkormányzati támogatás- Átmeneti segély Szt. 47.§ (1)bek.c.)pont (gyógyszer)

Nyári gyermekétkeztetés
Te rmé sz etben nyujtott sz ociális ellátások össz esen
Ö nkormányzat által folyósított sz ociális, gyermekvé de lmi e llátások össze sen

14. m elléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
Ö nkormányzati Hivatal által folyósított sz ociális e llátások

Ellátási forma me gnevez ése

e lőirányz at
e redeti
módos.

te lj.

%

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

24 624

24 624

25 612

104

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

10 870

10 870

8 522

78

177 840

108 356

95 947

89

22 800

22 800

16 906

74

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek.
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5)bek.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/B

0

680

680

100

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C

0

1 100

1 100

100

236 134

168 430

148 767

88

0

10 069

10 069

100

0

10 069

10 069

100

236 134

178 499

158 836

89

Rász orultságtól függő pé nzbeli szociális, gye rmekvé de lmi ellátások össz esen
T ermészetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás (rendszeres gyermekvédelmi
utalvány) Gyvt.20/C/4
Te rmé sz etben nyujtott sz ociális ellátások
Ö nkormányzati Hivatal által folyósított sz ociális, gyerme kvéde lmi e llátások
össze sen
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15. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások tervezett és tényleges összegéről

ezer Ft-ban
Közvetett támogatás megnevezése

Terv

Tény

%

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

70

36

51

70

36

51

70

36

51
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16. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató tábla

Edelény Város Önkormányzatának hitelállományáról
lejárat szerinti bontásban
ezer Ft-ban
Hitelállomány december 31-én
Felvétel éve

Átvállalás éve

Felhalmozási célú
M űvelődési Ház felújításhoz célhitel
Kötvénykibocsátás
Fejlesztési célú hitel

2006
2007
2013

2014
2014
2014

14 117
265 416
38 000

0
0
0

Európai uniós támogatással megvalósuló beruházás önerejét finanszírozó hitel

2013

2014

0

0

317 533

0

S orszám
1.
M űködési célú
2.

Összesen

Hitel jellege

2013.

2014.
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17. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkorm ányzati rendelethez

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól
3/1 oldal

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK
Kötelező feladat
Cím
1.

Bevételi jogcímek
I. Működési c. tám. államh.-on belülről

előirányzat
eredeti
módos.

Önként vállalt feladat

816 626

1 102 883

teljesítés
1 094 197

239 838

302 759

302 759

előirányzat
% eredeti módos.
99
0
0

Államigazgatási feladat

teljesítés

%
0

előirányzat
eredeti
módos.
11 735

19 261

Összes bevétel

teljesítés
18 932

%
98

előirányzat
eredeti
módos.
828 361

1 122 144

teljesítés
1 113 129

%
99

239 838

302 759

302 759

100

1.1

Helyi önkorm. működésének ált. tám.

1.2

Települési önk. egyes köznev.-i fel. tám.

89 207

89 854

89 854

100

89 207

89 854

89 854

100

1.3.1
1.3.2

Telep. önk. szoc. és gyermekj. fel. tám.
Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése

233 368
194 736

172 066
117 110

172 066
117 110

100
100

233 368
194 736

172 066
117 110

172 066
117 110

100
100

1.4

Települési önk. kulturális feladatainak tám.

1.5

Működési c. központosított előirányzatok

1.6

Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.

1.7

Egyéb műk.c. tám. bev. államh.-on belülről

2.

II. közhatalmi bevételek

2.1

Iparűzési adó

2.2
2.3

Gépjárműadó
Talajterhelési díj

2.4
2.5

Egyéb közhatalmi bevételek

3.
3.1

Magánszemélyek jövedelemadói
III. Működési bevételek
Áru- és készletértékesítés ellenértéke

100

11 791

11 791

11 791

100

11 791

11 791

11 791

100

0

18 742

18 742

100

0

18 742

18 742

100
100

0

29 481

29 481

100

47 686

361 080

352 394

98

0

29 481

29 481

59 421

380 341

371 326

135 465

152 005

152 005

100

98

135 465

152 005

152 005

100

110 000

126 774

126 774

20 400
1 800

20 776
2 856

20 776
2 856

100

110 000

126 774

126 774

100

100
100

20 400
1 800

20 776
2 856

20 776
2 856

100
100

3 265

1 467

1 467

0

132

132

100

3 265

1 467

1 467

100

100

0

132

132

82 363
0

238 829
1 128

232 718
1 128

97
100

1 660

1 660

3 951 238

404

4 904

4 551

100

84 427
0

245 393
1 128

241 220
1 128

98
100

5 050

19 470

17 947

92

1 350

1 350

3 280 243

350

350

0

6 750

21 170

21 227

100

0

0

0

0

672

14 666
2 500

63 998
40 052

64 670
40 052

101
100

43 500

56 556

56 556

100

16 743
0

46 145
3 820

46 174
0

100

168

3 110

3 110

100

100

9 414

8 303

88

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

3.3
3.4

Közvetített szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek

14 666
2 500

63 998
40 052

63 970
40 052

100
100

3.5

Ellátási díjak

43 500

56 556

56 556

100

3.6

Kiszámlázott ÁFA
ÁFA visszatérítése

16 379
0

45 781
3 820

45 448
0

99

168

3 110

3 110

100

3.7
3.8

Kamatbevételek

3.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

3.10

Egyéb működési bevételek

100

4 914

4 507

92

4.

IV. Felhalmozási bevételek

0

310

0

0

310

0

0

28

643 207

0

11 735

19 261

18 932

0

0

0

54

0

54

83

4 500

3 796

0

0

98

93

154

84

888 314

778 299

747 964

96

888 314

778 299

747 964

96

4.1

Ingatlanok értékesítése

24 650

24 650

23 789

97

24 650

24 650

23 789

97

4.2

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

25 540

25 540

55

0

25 540

25 540

55

0

4.3

Kiszámlázott ÁFA

6 491

6 491

0

6 491

6 491

0

4.4
4.5

ÁFA visszatérítése
Felhalmozási célú támog. államh.- belülről

831 633

654 202

656 704

100

831 633

654 202

656 704

100

4.6

Felhalmozási célú önkormányzati tám.

0

67 416

67 416

100

0

67 416

67 416

100
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3/2 oldal

ezer Ft-ban
Kötelező feladat
Cím

Bevételi jogcímek

előirányzat
eredeti

5.
5.1
5.2

V. Átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN

6.
6.1

teljesítés

%

125 795

5 368

5 268

98

125 795

5 000

5 000

100

0

368

268

73

2 048 563

2 277 384

2 232 152

98

eredeti

előirányzat

módos.
0

1 660

0

1 660

teljesítés

%
0

3 951 238

eredeti

előirányzat

módos.
0

12 139

teljesítés
0

24 165

%
0

eredeti

módos.

teljesítés

%

125 795

5 368

5 268

98

125 795

5 000

5 000

100

0

368

268

73

23 483

97

2 062 362

2 303 209

2 259 586

98

294 941

399 702

421 716

106

0

0

0

0

5 581

5 581

100

294 941

405 283

427 297

105

14 423

108 187

130 201 120

0

0

0

0

5 581

5 581 100

14 423

113 768

135 782

119

14 423

108 187

108 187

0

5 581

5 581

14 423

113 768

113 768

100

0

0

0

6.1.2

Maradvány igénybevétele

6.1.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.1.4

Központi költségv. sajátos finansz. bev.
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Felhalmozásii célú pénzügyi műveletek

6.2.1

Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről

6.2.2

Maradvány igénybevétele

6.2.3

Központi, irányító szervi támogatás

6.2.4

előirányzat

módos.

Összes bevétel

Működési célú pénzügyi műveletek
Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről

6.2

Államigazgatási feladat

VI. Finanszírozási bevételek

6.1.1

6.1.5

Önként vállalt feladat

100

0

0

22 014

280 518

291 515

291 515

100

280 518

291 515

291 515

100

2 343 504

2 677 086

2 653 868

99

0

0

0

100

0

0

22 014

280 518

291 515

291 515

100

280 518

291 515

291 515

100

2 357 303

2 708 492

2 686 883

99

Központi költségvetés sajátos fin. bev.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 660

1 660

3 951 238

12 139

29 746

29 064

98
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3/3 oldal

ezer Ft-ban

KIADÁSOK
Kötelező feladat
Cím

Kiadási jogcímek

előirányzat
eredeti

7.

I. Működési költségvetés kiadásai

7.1

Személyi juttatások

7.2

Munkaad. terh. járul.és szoc.hozzáj. adó

7.3

Dologi kiadások

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

előirányzat

előirányzat

módos.

teljesítés

746 327

1 278 366

1 199 266

94

10 085

10 085

6 373

63

432 059

394 012

355 364

227 082

336 807

326 893

97

5 024

5 024

2 993

60

123 979

138 856

134 105

teljesítés

%

eredeti

előirányzat

módos.

%

eredeti

Összes kiadás

módos.

teljesítés

eredeti

módos.

teljesítés

90

1 188 471

1 682 463

1 561 003

93

97

356 085

480 687

463 991

97

%

%

58 291

73 386

67 663

92

1 356

1 356

742

55

35 325

38 346

35 270

92

94 972

113 088

103 675

92

244 390

610 624

558 368

91

3 705

3 705

2 638

71

36 621

38 067

26 909

71

284 716

652 396

587 915

90
87

7.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 819

32 815

25 868

79

236 134

178 499

158 836

89

260 953

211 314

184 704

7.5

Egyéb működési célú kiadások

191 745

224 734

220 474

98

0

244

244

100

191 745

224 978

220 718

98

7.5.1

Egyéb műk. célú tám. államh.-on belülre

137 615

146 646

146 616

100

0

244

244

100

137 615

146 890

146 860

100

7.5.2

Egyéb műk. célú tám. államh.-on kívülre

14 130

25 281

24 962

99

14 130

25 281

24 962

99

7.5.3

Tartalékok

40 000

52

0

40 000

52

0

7.5.4
8.

Elvonások és befizetések
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai

8.1

Beruházások

8.2

Felújítások

8.3
8.3.1

Egyéb felhalmozási kiadások

0

52 755

48 896

93

0

52 755

48 896

1 168 482

973 489

846 347

87

0

0

127

0

422

422

100

1 168 482

973 911

846 896

87

1 038 027

864 966

818 500

95

0

0

127

0

422

422

100

1 038 027

865 388

819 049

95

11 692

51 154

27 829

54

11 692

51 154

27 829

54

118 763

57 369

18

0

118 763

57 369

18

0

5

5

0

0

0

0

0

0

93

Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on belülre

8.3.2

Egyéb felhalm. c. tám. államh.-on kívülre

60 131

368

18

60 131

368

18

8.3.3

Fejlesztési céltartalék

45 763

44 132

0

45 763

44 132

0

8.3.4

Felhalmozási célú ÁFA befizetése

12 869

12 869

0

12 869

12 869

0

1 914 809

2 251 855

2 045 613

91

10 085

10 085

6 500

432 059

394 434

355 786

2 356 953

2 656 374

2 407 899

91

350

52 118

52 118

100

0

0

0

0

0

0

350

52 118

52 118

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási c. pénzügyi műv. kiad.

350

52 118

52 118 100

0

0

0

0

0

0

350

52 118

52 118

100

9.2.1

Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kív.

350

52 118

52 118

100

350

52 118

52 118

100

9.2.2

Központi, irányító szervi tám. folyós.

9.2.3

Közp. költségv. sajátos finansz. kiad.
1 915 159

2 303 973

2 097 731

91

2 357 303

2 708 492

2 460 017

91

KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZESEN
9.

III. Finanszírozási kiadások

9.1

Működési c. pénzügyi műveletek kiadásai

9.1.1

Hitel-, kölcsöntörl. államh.-on kívülre

9.1.2

Központi, irányító szervi tám. folyós.

9.1.3
9.2

64

90

Központi költségv. sajátos finansz. kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

10 085

10 085

6 500

64

432 059

394 434

355 786

90
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18. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Edelény Város Önkormányzatának
2014.évi pénzeszköz változásának levezetéséről

Sor.
szám
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Megnevezés

ezer Ft-ban
Összege (e Ft)

Pénzkészlet 2014. január 1-jén
ebből:
- Bankszámlák egyenlege
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

397 512

Záró pénzkészlet egyenlege 2014. december 31-én
ebből:
- Bankszámlák egyenlege
- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

226 127

396 306
1 206

224 812
1 315
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19. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának
vagyonmérlege 2014. december 31-én

adatok ezer Ft-ban
Eszközök
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök
I. Immeteriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszk.
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.

Állományi érték
Előző év
Tárgyév

%

Források

G.) S aját tőke
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke
II. Nemzeti vagyon változásai
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
IV. Felhalmozott eredmény
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
107 VI. M érleg szerinti eredmény

2 830
1 728 413
12 785
5 684 202

2 351
1 978 123
12 785
5 959 021

7 428 230

7 952 280

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
I. Készletek
II. Értékpapírok

29
0

29
0

100

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz.

29

29

100 I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

C.) Pénzeszközök

397 660

226 244

D.) Követelések

104 558

102 936

6 633

1 288

0

0

7 937 110

8 282 777

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
F.) Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

83
114
100
105

Állományi érték
Előző év
Tárgyév
10 540 601 10 540 601
0
0
397 512
397 512
-3 422 310 -3 422 310
0
0
0
26 088

%
100
100
100

S aját tőke összesen

7 515 803

7 541 891

100

H.) Kötelezettségek

421 159

51 424

12

148

117

79

57 J.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

98 K.) Passzív időbeli elhatárolások

0

689 345

7 937 110

8 282 777

19

104 Források összesen

104
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20. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának
2014. évi
vagyonkimutatása

S or
szám
2

ES ZKÖZÖK
1

2/1 oldal
ezer Ft-ban
Előző év
Tárgyév
Változás
%-a
állományi érték
3
4
5

I. Immateriális javak

1

2 830

2 351

83

1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2

1 279 685

1 751 153

137

2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek

3

70 717

82 911

117

3.) T enyészállatok

4

0

0

4.) Beruházások, felújítások

5

378 011

144 059

38

5.) T árgyi eszközök értékhelyesbítése

6

0

0

II. Tárgyi e szközök (2+3+4+5+6)

7

1 728 413

1 978 123

114

1.) T artós részesedések

8

12 785

12 785

100

2.) T artós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

9

0

0

3.) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

10

0

0

III. Be fektete tt pé nz ügyi e sz közök (8+9+10)

11

12 785

12 785

100

IV. Koncesszióba, vagyonkez elé sbe adott eszköz ök

12

5 684 202

5 959 021

105

A./ NEMZETI VAGYO NBA
ESZKÖ ZÖ K (1+7+11+12)

13

7 428 230

7 952 280

107
100

TARTO ZÓ

BEFEKTETETT
14

29

29

II. Értékpapírok

I. Ké szle tek

15

0

0

B./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ FO RGÓ ESZKÖ ZÖ K
(14+15)

16

29

29

I. Hosszú lejáratú betétek

17

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

18

1 206

1 315

109

III. Forintszámlák

19

396 306

224 812

57

IV. Devizaszámlák

20

0

0

V. Idegen pénzeszközök

21

148

117

79

C./ PÉNZESZKÖ ZÖ K (17+18+19+20+21)

22

397 660

226 244

57

I. Költségvetési évben esedékes követelések

23

100 374

98 813

98

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

24

2 988

2 613

87

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

25

1 196

1 510

126

D./ KÖ VETELÉSEK (23+24+25)

26

104 558

102 936

98

E./ EGYÉB SAJÁTO S ESZKÖ ZO LDALI ELSZÁMO LÁSO K

27

6 633

1 288

19

F./ AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K

28

0

0

ESZKÖ ZÖ K Ö SSZESEN (13+16+22+26+27+28)

29

7 937 110

8 282 777

100

104
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2/2 oldal
ezer Ft-ban
FO RRÁSO K

Sor
szám

Előző é v

Tárgyév

Változ ás

állományi é rték

%-a

1
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2
30

3
10 540 601

4
10 540 601

5

II. Nemzeti vagyon változásai

31

0

0

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

32

397 512

397 512

100

IV. Felhalmozott eredmény

33

-3 422 310

-3 422 310

100

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

34

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

35

0

26 088

G./ SAJÁT TŐ KE (30+31+32+33+34+35)

36

7 515 803

7 541 891

100

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

37

412 565

27 954

7

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

38

0

22 390

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

39

8 594

1 080

13

H./ KÖ TELEZETTSÉGEK Ö SSZESEN (37+38+39)

40

421 159

51 424

12
79

I./ EGYÉB SAJÁTO S FO RRÁSO LDALI ELSZÁMO LÁSO K

41

148

117

J./ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSO LATO S
ELSZÁMO LÁSO K

42

0

0

K./ PASSZÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K

43

0

689 345

FO RRÁSO K Ö SSZESEN (36+40+41+42+43)

44

7 937 110

8 282 777

104
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21. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
Edelény Város Önkormányzatának
Maradvány kimutatása
2014.

adatok ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés
Önkormányzat
1.
Alaptevékenység költségvetési bevételei
2 136 796
2.
Alaptevékenység költségvetési kiadásai
1 707 544
3.
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)
429 252
4.
Alaptevékenység finanszírozási bevételei
416 428
5.
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
620 730
6.
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)
-204 302
7.
A/ Alaptevékenység maradványa (3+6)
224 950
8.
Vállalkozási tevékenység bevételei
0
9.
Vállalkozási tevékenység kiadásai
0
10.
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)
0
11.
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
0
12.
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
0
13.
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)
0
14.
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)
0
15.
C/ Összes maradvány (7+14)
224 950
16.
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
127 622
17.
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16)
97 328
18.
F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)
0
19.
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18)
0

Műv.Központ,
Edelényi Mátyás
Önk. hivatal Könyvtár és Múzeum Óvoda és Bölcsőde
23 483
97 883
1 426
355 786
228 621
115 949
-332 303
-130 738
-114 523
332 881
131 900
114 699
0
0
0
332 881
131 900
114 699
578
1 162
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
578
1 162
176
468
1 162
10
110
0
166
0
0
0
0
0
0

Összesen
2 259 588
2 407 900
-148 312
995 908
620 730
375 178
226 866
0
0
0
0
0
0
0
226 866
129 262
97 604
0
0
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22. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

Edelény Város Önkormányzatának 2014. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban
Sorsz.

Megnevezés

Tárgyi időszak

1.

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

330 537

2.

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

3.
4.

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek
IV. Anyagjellegű ráfordítások

5.
6.

V. Személyi jellegű ráfordítások
VI. Értékcsökkenési leírás

7.

VII. Egyéb ráfordítások

1 223 661

8.
9.
10.
11.

A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7)
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10)

-771 227
15 327
535
14 792

12.
13.
14.

C./ SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11)
X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások

-756 435
1 246 011
463 488

15.

D./ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14)

16.

E./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15)

0
1 338 226
314 530
606 373
295 426

782 523
26 088
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23. melléklet a 6/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez

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

1.

Gazdálkodó szervezet megnevezése: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2.

Adószám: 21940932-2-05

3.

Cím: 3780 Edelény, Borsodi u. 26.

4.

Részesedés aránya: 100%

5.

Kötelezettségek 2014.12.31-én:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A
Kötelezettség típusa
Szállító
SZJA
Bér
Társadalombiztosítás felé
Önkéntes egészségpénztár felé
Összesen

B
Összege (eFt)
10 822
1 916
15 131
6 308
0
34 177
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7./ Napirendi pont tárgya:
2014. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 53. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
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
49/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: 2014. évi költségvetési maradvány felhasználásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
2014. évi költségvetési maradvány felhasználásáról szóló előterjesztést,
és az alábbi döntést hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi maradvány felhasználását az alábbiak szerint fogadja el:
Edelény Város Önkormányzatnak
2014. évi költségvetési maradványa
adatok ezer Ft-ban
Intézmény

Edelény
Város
Önkormány-zata

Maradvány

Kötváll.
terhelt

Előzetes
kötváll.
terhelt

224.950

127.622

578

468

110

Mátyás Óvoda és
Bölcsőde

176

10

166

Műv.
Központ,
Könyvtár

1162

1162

0

226.866

129.262

Közös
Hivatal

Összesen

Önk-i

22.444

Kötváll.
nem
terhelt

22.444

74.884

75.160

Pénzmar
advány
elvonást
követően

Kötváll. nem
terhelt
maradvány
jóváhagyása

75160

75.160

Kötváll. nem terhelt
maradvány megoszlása
Működési

Fejlesztési

74.498

4.500

69.998

662

662

75.160

5.162

73

69.998

2. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.)
önkormányzati
rendeletében
jóváhagyott
működési
pénzmaradvány
igénybevételét 59.417 eFt-tal, felhalmozási pénzmaradvány igénybevételét
93.104 eFt-tal, a működési célú kiadásait 59.417 eFt-tal, míg felhalmozási célú
kiadásait 93.104 eFt-tal növeli.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, intézmények

8./ Napirendi pont tárgya:
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: polgármester
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi 54./ sorszám alatt.)
Polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelettervezetet elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta alábbi rendeletét:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2015.(IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló
5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1.§-3.§ tekintetében a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2)
bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3)
bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, és 131. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 4.§-6.§ tekintetében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikke (1)
bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
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Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet l. melléklet 1.1.9 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottság, és
Edelény Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2.20 pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli:
1. § A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015.(II.27.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe,
a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Szt.-ben, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) alapján átruházott hatáskörben:
a) a polgármester dönt:
aa) rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható ellátásokkal
kapcsolatban,
ab) a települési támogatás keretében nyújtható az egészségi állapot
megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni
hozzájárulással, és az elhunyt személy eltemettetésének
költségeihez való hozzájárulással kapcsolatos ügyekben
ac) közköltséges temetés elrendeléséről.
b) a jegyző dönt:
ba) a települési támogatás keretében nyújtható lakhatási támogatás
körébe tartozó fűtési támogatással, lakbér hozzájárulással, és
közüzemi díj támogatással kapcsolatos ügyekben.
c) a Humánpolitikai Bizottság dönt:
ca) a települési támogatás keretében nyújtható létfenntartási gondok
enyhítésével,
cb) a települési támogatásban nyújtható a lakhatási támogatás körébe
tartozó lakáscélú hitelfelvételből eredő hátralék és közös költség
részbeni átvállalásával
cc) a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez való
hozzájárulással
cd) az ápolási támogatással
ce) jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében a
részletfizetés
engedélyezésével,
részbeni,
vagy
teljes
elengedésével kapcsolatos ügyekben.”
2. § A Rendelet 17. § (1) bekezdés ab) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„ab) esetenként felírt gyógyszer kiadása, vagy gyógyászati segédeszköz
beszerzésének költségét önerőből biztosítani nem tudja, és családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A támogatás biztosítása a
gyógyszertárnak történő előzetes utalással történik.”
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3. § A Rendelet 20. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (2) A 19. § (1) bekezdés szerinti támogatások elsősorban természetben
nyújthatóak.”
4. § Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 55.§-a
következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a képviselő a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési
kötelezettségét elmulasztja, a Képviselő-testület bármely képviselő
indítványára a mulasztó képviselőt figyelmeztetésben részesíti, és éven
belüli ismételt mulasztás esetén a képviselő megállapított tiszteletdíját
legfeljebb 50%-kal, maximum 3 havi időtartamra csökkentheti. Ismételt
kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.”
5.§ Az SZMSZ 58.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alpolgármester ügyfélfogadást tart minden hónap második hetének
szerdai napján 9.00 órától 12.00 óráig.”
6.§ (1) Az SZMSZ 4. melléklet 1.1.1 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.1 Rendkívüli támogatás megállapítása, a települési támogatás keretében
nyújtható egészségi állapot megőrzését jelentő szolgáltatások költségeihez
való részbeni hozzájárulás megállapítása az elhunyt személy
eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás.”
(2) Az SZMSZ 4. melléket 2.3 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3 Települési támogatás körében biztosítható létfenntartási gondok
enyhítésére, lakhatási támogatás körében biztosítható lakáscélú
hitelfelvételből eredő hátralék és a közös költség részbeni átvállalásával
kapcsolatos, a gyermekek családban történő gondozásának költségeihez
való hozzájárulással, az ápolási támogatással kapcsolatos kérelmek
elbírálása, illetve a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett ellátások
tekintetében, a részletfizetés engedélyezése részbeni, vagy teljes
elengedése.”
(3) Az SZMSZ 4. melléklet 2.7 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.7 Elbírálja a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás
igénybevételének díjkedvezménye iránti kérelmeket, a hulladékgazdálkodás,
köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének
szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet 18. § (6) bekezdése
alapján.”
(4) Az SZMSZ 4. melléklet a következő 4. ponttal egészül ki:
„4. A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök:
„A települési támogatás keretében nyújtható, a lakhatási támogatás körébe
tartozó fűtési támogatással, lakbér hozzájárulással és a közüzemi
díjtámogatással kapcsolatos kérelmek elbírálása.”
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Vártás József
jegyző

Molnár Oszkár
polgármester
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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. április 22. napján.
Vártás József
jegyző
9./ Napirendi pont tárgya:
Gazdasági Program elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 55. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Loj Balázs alpolgármester fontosnak tartja elmondani, hogy éppen az utolsó uniós
ciklus előtt állnak, tehát a 2014-2020-as fejlesztési ciklus előtt, amikor is 12 ezer
milliárd forint kerül szétosztásra, ennyi a lehívható forrás, amit Magyarország az
Európai Uniótól lehívhat, és ennek a 60 %-a gazdaságfejlesztésre megy. Tehát egy
olyan lehetőség előtt áll Edelény városa is, amit csak úgy tudnak kiaknázni, hogy
ha mindenki, és itt gondol akár a képviselő-testületre, az itt végzett közös munkára,
akár az önkormányzat, vagy a Borsodi Közszolgáltató Kft-re, vagy a városban
működő vállalkozásokra. Tehát mindenki közösen egy célért küzd, ez pedig az,
hogy Edelény előbbre jusson és felvirágozzon, mert mindig a munkahelyteremtésről beszélnek, ez a legnagyobb probléma, tehát munkahelyteremtésre és
ezen belül a mezőgazdasági, turisztikai, gépipari munkahelyteremtésre szánják a
legnagyobb összeget a tervek szerint. Azt kéri a képviselőtársaitól, az
önkormányzat dolgozóitól is, hogy úgy, mint ahogy ezen az ülésen látható volt
egész eddig a napirendig, - és reméli ezután is – legalább ilyen nyugodt, és korrekt
hangnemben és munkában dolgozzanak együtt, hogy minden lehetőséget ki
tudjanak használni. Tolmácsolni kívánja Demeter Zoltán országgyűlési képviselő
úrnak és Török Dezső úrnak, a megyei közgyűlés elnökének az üzenetét, amit
többször, több helyen elmondott, hogy Edelény városát minden eszközzel
támogatni fogják a közeljövőben.
Virág Tamás képviselő: Nagyon fontos Edelény város további fejlesztése,
fejlődése szempontjából középtávon ez a gazdasági program. Az is nagyon fontos,
hogy ez a gazdasági program úgy szülessen meg, úgy fogadják el, hogy
konszenzuson alapuljon, mert az ellentétek nem viszik előre a fejlődést. Az is jó
lenne, ha netán sikeresen fog bezárulni ez a ciklus, közösen tudjanak örülni az elért
eredményeknek, és hát búslakodni esetleg a nem elért eredményeknek,
sikertelenségeknek. Azt is tudják, hogy minden terv annyit ér, amennyit
megvalósítanak belőle. Ő mindig örül akkor, ha képviselőként egy olyan anyagot
olvas, olyan előterjesztést, amely szakmailag megalapozott, jól összeállított,
megfelelő szakértelemmel előterjesztett anyagról van szó. Ez az anyag ilyen.
Átgondolt, szakmailag kidolgozott. Úgy gondolja, hogy a helyzetértékelés
megfelelő, a stratégiai célok úgy a gazdaságra, a térségközpont szerepre,
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közösségépítés, egyéb dolgokra megfelelőek. Annál is inkább így gondolja és tudja
támogatni, mivel a Civil Összefogás az Edelényi Változásokért Egyesület a
választási időszak alatt hasonló célokat tűzött ki a város fejlesztésével
kapcsolatosan, és úgy gondolja, hogy ez mind rendben van. Külön örül annak,
hogy a közösségfejlesztés stratégiai célként szerepel. Annak is örül, hogy a
vállalkozásokkal egy új módszerben, új stílusban szeretnének együttműködni és
szeretné a város igénybe venni a vállalkozásoknak az erejét, segítségét és
hasonlóan fog a vállalkozásokhoz állni. Így legyen. Ő családjával 25 éve itt
gazdálkodik, itt vállalkozik, és a 25 év alatt náluk polgármester nem járt
megkérdezni, hogy miben tudnak együttműködni, miben segíthetnek. Reméli, hogy
a város ilyen irányú tevékenysége is más lesz, ami a programból is kivehető. Itt ez
nem lényegi dolog, de szeretné megjegyezni a vállalkozásokkal való
együttműködés vonatkozásában, hogy megemlíti az anyag, hogy évente egy
alkalommal, az év elteltével, egy ünnepség keretében találkoznak és egyeztetnek.
Úgy gondolja, hogy helyes, jó, találkozzanak, és év végén értékeljék a dolgokat, de
nem hiszi, hogy elégséges fórum ahhoz, hogy a vállalkozásokkal egy megfelelő
együttműködés tartalmilag, formailag is kialakuljon az önkormányzat és a
vállalkozások között. Erre egyéb fórumokat is kellene létrehozni. Egy dolog van,
amit szeretne megemlíteni, és amivel nem ért egyet, ez a főtéren lévő emlékműnek
az áthelyezése. Ez az emlékmű közel 100 éve ott áll azon a helyen, és fennállása
óta a város jelképe is. Nagyon sok edelényi embernek van hozzá érzelmi kötődése
családi alapon, és nagyon sok ember megkereste azzal kapcsolatban, hogy
maradjon ott az az emlékmű, ahol van. Szakmailag sem tartaná indokoltnak, hogy
eltegyék ezt az emlékművet. Szerinte nem célszerű egy szoborparkot létrehozni az
új területen, a Forradalmak terén, odazsúfolni, minden emlékművet, szobrot. Annak
megvan a funkciója, amiért létrehozták. Úgy gondolja, hogy a város is sokkal szebb
lesz, ha több helyen vannak különböző térplasztikák, emlékművek. A maga
részéről a gazdasági program ezen részével nem tud egyetérteni. Kéri, gondolják
át, és amennyiben lehet, hagyják ott az emlékművet, ahol van, legyen továbbra is a
városnak a jelképe.
Polgármester köszöni a rendkívül korrekt hozzászólást, azt gondolja, ez viszi előre
a várost és az önkormányzatot, az ilyen típusú véleményalkotás. A szoborral
kapcsolatban elmondja, hogy a Borsodi Közszolgáltató Kft-nek sikerült néhány
százezer forintot pályázaton nyernie a szoborra. Tulajdonképpen a szobrot ott,
azon a helyen, ahol a kezdetektől fogva található, felújítják, a márványtáblákat az
elhunytak neveivel, stb., tehát teljes felújításra kerül. Megpróbálják úgy kialakítani a
közvetlen környezetét, hogy ne tapossák szét a járókelők, erre már van
elképzelésük, hogy hogyan, mi módon lehetne megvalósítani, és meglátják akkor,
hogyan fog kinézni a szobor közvetlen környezete. Nyilván nem szentírás az
áthelyezése, óriási dilemma számára is a kezdetektől, mert egy picit közel van az
út a szobornál, ha legalább egy méterrel beljebb lenne a szobor, akkor ilyen fel sem
merült volna senkiben. Nem gondolja, hogy azon „hajba fognak kapni”, hogy mi
legyen a szobor végleges sorsa. Néhány hónap múlva teljesen felújítják, és ha
teljesen rendbe teszik a közvetlen környezetét, meglátják majd, mi legyen vele. A
Forradalmak terére most már semmiképpen nem vihetik a szobrot, hiszen
amennyiben az új híd megépül, a Forradalmak terének egy részét egyértelműen fel
kell áldozni, mert az új híd nyomvonala egyértelműen érinteni fogja a szoborparkot.
Béres Tibor képviselő: Tudja, hogy ez egy átfogó terv, de ettől függetlenül
kénytelen egy-két dologra felhívni a testület figyelmét, illetve a polgármester úrnak
a segítségét kérni, ami a lakosságot foglalkoztatja. A tegnapi nap a körzetéből, a
Semmelweis utcából kéréssel fordultak hozzá a lakosok, és úgy tudja, hogy a
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hivatalnak is eljuttatták a kérést, amiben az útnak az állagáról panaszkodnak.
Emellett az utca mellett meg kell említeni még a Bólyai, illetve a Herman O. útnak
az állapotát, amit kér, hogy az IVS program kialakítása folyamán nézzék meg,
milyen lehetőségeik vannak és emeljék be ebbe a programba. A levelet aláírók azt
tanúsítják, hogy a két évvel ezelőtti felújítás sajnos nem hogy javított volna, ha nem
inkább rontott az utcának a helyzetén, a mart aszfaltos megoldásos helyreállítás
teljesen tönkrement, poros nagyon az út. A programnak azon részével sem tud
azonosulni, ami a magtárnak a megvételére céloz, egy ifjúsági központnak a
létrehozását prognosztizálja a program. Ennek az az egyetlen egy apropója
számára, hogy vannak Edelényben olyan önkormányzati tulajdonban lévő épületek,
amelyeknek a funkcióját a mai napig nem tudták megoldani. Itt gondol a
Bányászklubra. Ezt a funkciót sokkal jobban el tudja képzelni a Bányászklubban,
egyrészt nem kerül új kiadásba az önkormányzatnak azáltal, hogy a magtár
épületét meg kellene, hogy vásárolják, másrészről méltó funkciót találhatnának
ennek az ifjúsági központnak a Bányászklub épületében, ahol az infrastrukturális
feltételek is sokkal jobban biztosítottak, mint a magtárban, és a Művelődési
Központnak a közelsége sem indokolja, hogy ebben a koncepcióban menjenek
tovább. Javasolja ennek továbbgondolását az IVS-nél az előkészítők számára. A
buszmegállóknak a kérdésköre is szerepel ebben a programban, rá kell világítani
ennél azokra az anomáliákra, hogy még mindig vannak Edelényben olyan
buszmegállók, akár a Bányászklub környékén, akár a Rajk László, illetve a Dankó
Pista úton, ahol még mindig fedetlenek a buszmegállók. Ezekre szükséges
megoldást találni hosszú távon, mert a gyermekeik közlekednek itt, a buszok
iskolásokat szállítanak, és esős időben nem szerencsés, hogy a gyerekeik áznak.
Nagyon örült annak, hogy szerepel az anyagban az 500 db LED világításnak a
beszerzése. Nem tudja, hogy most mennyi világítótest van, és hogy mit jelent az az
500 db. A kérése az lenne, hogy minden egyes oszlopra próbáljanak meg pályázat
útján majd fényforrást telepíteni. Ha LED forrásról beszélnek, a fogyasztás sokkal
kevesebb lesz, mint eddig volt, és reményeik szerint fel tudnák úgy fejleszteni a
városnak a világítását, hogy nem lenne olyan lakóterület, ahol a lakosoknak
panasszal kellene élni emiatt. A szoborral kapcsolatban örül annak, amit
polgármester úr elmondott, a kérése az lenne, a későbbiekben, ha a
tapasztalatokat leszűrték, hozzák napirendi pontként, és az eddigi önkormányzati
határozatot bírálják felül, és ha van rá mód, akkor egy új határozattal teremtsenek
jogalapot arra, hogy ne legyen ilyen kötelezettsége a testületnek, hogy el kell onnét
helyezni.
Polgármester: Picit félreértette az előterjesztést képviselő úr, vagy rosszul fejezte
ki magát, a magtárnak nem a megvásárlásáról van szó, hiszen az önkormányzat
tulajdonát képezi, a hasznosítás szerepel a gazdasági programban. A Bányászklub
szintén benne van a gazdasági programban, hogy közösségi kulturális célra
hasznosítanák, mert azt másra nem is lehet. A magtár, helyi védettség alatt álló
épület, igaz, nem műemlék, de egy kiemelten fontos épülete Edelény városának.
Nyilván csak pályázati forrás jöhet számításba ennek rendbetételére, de ő el tudna
képzelni ebben az épületben egy játszóházat, ami hiányzik a város életéből, mert
nagyon sok szülő hordja Miskolcra, a játszóházakba a kisgyermekeket. Ilyen típusú
hasznosításra gondol az anyagban az előterjesztő.
A két utcával kapcsolatban elmondja, hogy úgy a Császtára vezető út 1 km-es
szakasza, és az akkor két legrosszabb állapotban lévő belterületi utat, a
Semmelweis és a Bólyai út kapott egy mart aszfalt burkolatot, ami gyakorlatilag egy
útalapot jelent.
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Akkor is elmondta, hogy tekintsék kezdetnek, és amennyiben lesz rá lehetőségük,
akkor mind a három útszakasz természetesen végérvényesen meleg aszfalt
burkolatot fog kapni. Nagyon reméli, hogy erre még ebben az esztendőben sor fog
kerülni mind a három esetben.
Borza Bertalan képviselő: Nagyon fontosnak tartja, hogy terveket készítsenek, és
igyekezzen ezzel a tervezéssel egy irányvonalat megadni, a fejlődésnek a
fejlesztés irányába mutató irányvonalat. Külön kiemelné, hogy az elmúlt négy
ciklusban, amit most a negyedikben megkezdett, ez messze a legjobban,
legrészletesebben kidolgozott ciklusprogram, gazdasági program. Megemlíti az
összeállítónak, Slezsák Ágnesnek a nevét, ezért gratulál neki. Nagyon fontos a
helyzetelemzés, ebben nagyon jó, nagyon részletes helyzetelemzést látnak, ami
szakmailag, gazdasági adatokkal alátámasztott. Tehát tisztán megmutatja, hogy hol
állnak, és hová tudnak elérni, hol az a cél, ahová el tudnak jutni. Egyetért abban
képviselő társával, hogy minden terv annyit ér, amennyit abból meg lehet
valósítani. Így van, de azért illúzióban ne ringassák magukat, nem ezen a
grémiumon fog múlni, hogy ebből a tervből mennyi, vagy ehhez képest mennyi
többletet tudnak megvalósítani. Ehhez sok minden kell, szokták mondani, hogy a jó
tanuló gyereket is el kell kísérni a felvételire, tehát szükség lesz arra a felajánlásra,
amit alpolgármester úr tett, hogy országgyűlési képviselő úr támogatni fogja
pályázataikat az önkormányzat céljainak elérése érdekében. Egy picit, amit a
tervezésből hiányol, mert nagyon sok jó ötletet olvasott a választási kampány
során, azokból kevés került ide beemelésre. Polgármester úr részéről elhangzott a
játszóháznak az ötlete. Igen, ezt ők is szorgalmazták annak idején egy másik
épületben. Azt is el kell elmondani, hogy egy kicsit a múlt is kísért, sok ismétlődést
lát benne, de ezek nem felesleges ismétlődések, hanem szükséges
ismétlődéseket. A Bányászklubra már megvoltak a konkrét tervek is, hiszen pont
egy ifjúsági központ, annak idején egy mozival és egyebekkel készült el, amit a mai
napig nem sikerült megvalósítani. A kolónia kiváltására konkrét tervek voltak, két 16
lakásos bérház építésére pályázattal, de nem sikerült megvalósítani. Nyilván, ha az
ember a célokat kitűzte és a célok jók, és nem sikerül elérnie, akkor azokat a
célokat megtartja, mindamellett, hogy újakat vesz fel mellé. Egy gondolatot a
végére szánt, és minden képviselőtársa tegye már fel csendben magának a
kérdést, hány javaslatot is tett le a ciklusprogram összeállításához? Hány ötlettel,
javaslattal kereste meg az előkészítés során? Nem kell erre válaszolni, mindenki
magában tegye meg a választ, és akkor a kritikáknak is helye van, hiszen abból is
lehet tanulni, de fontos lenne egy ilyen testületben együttgondolkodni,
együttműködni, sokkal fontosabb, sokkal jobb eredménye lenne a munkájuknak. A
ciklusprogramot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Béres Tibor képviselő: Az idő rövidsége legyen mentségére, hogy nem
tájékozódott abban, hogy a magtár kinek a tulajdonában van. A felhasználás miatt
úgy gondolta, hogy magántulajdon, természetesen, ha az önkormányzat tulajdona,
akkor nekik ezzel foglalkozni kell. Az erre vonatkozó hozzászólását felülbírálja, és
vissza is vonja. Képviselőtársa részéről szóba került, és a programban is benne
van a kolóniának a kérdése. Ez egy nagyon fontos dolog, és bízik abban, hogy a
későbbiekben sikerül abban a programban eszközöket nyerni, majd a
rehabilitációra, amit majd ebben a ciklusban, mint lehetőséget megragadhat az
önkormányzat. Biztos benne, hogy mindent meg is fognak érte tenni az
önkormányzat dolgozói, hogy ezt a pályázatot majd úgy nyújtsák be, hogy
rehabilitálni lehessen a területet. Lehet, hogy nem bérlakás területére, de a Dankó
Pista útnak a tehermentesítése céljából érdemes lenne a későbbiekben
megfontolni azt, hogy akár egy olyan bejárati részt kialakítani buszmegállóval a
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kolónia helyén, ami a kórházhoz közvetlenül személyi bejáratot biztosítana, és
akkor a mentő bejárata hátul lenne, ezáltal a látogatóknak és a betegeknek is
sokkal kevesebbet kellene sétálniuk a kórház felé. Ezt, mint csak
együttgondolkodásként javasolja, és azt hiszi, a javaslataik között szerepelt, amiről
képviselő úr is szólt, hogy mindenki tegye hozzá magát ehhez a dologhoz.
Fischer Ferdinánd képviselő: Egyetért az előtte szólókkal, hogy ez egy nagyon jól
kialakított program, és lehet látni, hogy vannak a városban elképzelések,
iránymutatások. Menetközben sokat tud változni, attól függően, hogy milyen irányú
pályázatok lesznek, esetleg plusz dolgok is bejönnek. Ebből nem mindent lehet
természetesen megvalósítani, mert ennek a programnak a nagy részét, amit
többen is elmondtak, pályázati forrásokkal lehet csak megvalósítani. Tehát, ha nem
kapnak rá pénzt, önerőből nem igen lehet. Egy témára térne ki, ami a játszóterek
kapcsán jött elő, hogy az előterjesztésben leírják, hogy 2 db játszótér van, amit
játszótérnek nehéz nevezni. Úgy gondolja, hogy ez még mindig nem olyan
színvonalú, ami egy városban kellene lennie. Azért hozza fel, mert vannak olyan
témák, mint pl. a játszótér, amire nem nagyon lesz pályázat, de valamit azért
önerőből is meg kell gondolni, hogy nem tudnák-e megcsinálni, hiszen erre nem
biztos, hogy tudnának 5-6 évet várni, mert igazából a belvárosban, a Mátyás király
úton és a Miklós Gyula úton lévő játszótér is olyan, hogy nem nagyon lehet oda
kimenni, amit a lakosok jeleznek. Abban kérne segítséget, hogy más irányú
forrásokból megoldhassák, hogy próbáljanak valamit tenni.
Polgármester: Szívéből beszélt képviselő úr. Egyik vágya, hogy ebben az évben
olyan helyen, ahol aránylag védve van a játszótér, és sokkal komolyabb játszóteret
képezel, amit sokszor elmondott, a most kialakulóban lévő sporttelep és szabadidő
központban képzel el. Egyébként a napokban keresték meg a Mátyás király útról a
lakók a játszótér állapotát előidéző fiatalok viselkedésével kapcsolatban, amivel az
önkormányzat sok mindent nem tud kezdeni, sőt úgy látja, hogy a rendőrség sem.
Arra képtelen a rendőrség is, hogy állandóan ott járőrözzenek, mert máshol is
szükség van a járőrökre. Nagyon komoly problémát jelent egy bizonyos ifjúsági
csoportnak a viselkedése a városban és ez nem csak a játszótereket érinti a
városban negatívan.
Borza Bertalan képviselő: A szoboráthelyezéssel kapcsolatban úgy van, hogy egy
szoboráthelyezésnek nincs helye egy programban, nem egy olyan jellegű dolog,
amit ide kell hozni. Viszont, mindennap látva és tapasztalva a jelenlegi helyzetet,
szükséges, hogy lépjenek benne, mert nagyon kicsi ott a ráfordulási sugár az útra,
ami ott kialakult. Amikor reggel az iskolabusz kifordul, csak úgy lehetséges, ha a
forgalomban résztvevők lemondanak az elsőbbségről és megadja neki ezt a
lehetőséget. Ez egy potenciális veszélyforrás, ez itt nem jól sikerült, vagy ott kell
hagyni a szobrot, és az utat vissza kell állítani a másik oldalra, vagy onnét át kell
tenni és kiszélesíteni. Ebben valamit tenni kell majd, amíg nagyobb gond, probléma
nem fog felmerülni, és ha melléteszik az örömteli hírt, hogy bővülni fog a Bódva
híd, ami megint forgalomkorlátozást fog jelenteni, akkor olyan dugók fognak
kialakulni, ami nem kis gondot fog jelenteni a település életében, főleg az iskolai
szezonban. Béres képviselő társának egy kiegészítést tenne, soha nem volt
tervezve a kolónia helyére bérház. A településrendezési tervben teljesen más
területre van megjelölve. A bérházak a Miklós Gyula útra épültek volna, csak ott 16
család lakik és ott van magántulajdonban épület, annak az elhelyezésére került
volna sor ilyen szempontból.
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Csabai Gyula képviselő: Azt gondolja ő is, amit több képviselőtársa is elmondott,
hogy talán az elmúlt néhány program legösszetettebb anyagát kapta most a
képviselő-testület. Fontos azt is megjegyezni, hogy azért a programból
egyértelműen látszik, hogy a városfejlesztési elképzelések ma már nemcsak a
középületeik felújítására korlátozódnak, hanem fontos, hogy konkrétumok
fogalmazódnak meg a közösségi építés, a turizmus-fejlesztés, illetve a közfoglalkoztatási program kapcsán is. Azt gondolja, hogy ha sokan nem is adtak le
javaslatot ehhez a programhoz, de az elmúlt évi helyi választás nagyon jó alapot
szolgáltatott, hiszen mind a képviselőjelöltek, mind a polgármester-jelöltek jó
néhány olyan dolgot megfogalmaztak saját programjukban, amik - úgy gondolja ebben a gazdasági programban visszaköszönnek. Ez a készítőnek jó alapot
adhatott. Bevallja, hogy ő is jó néhány gondolatot megfogalmazott, amelyekkel
találkozott, ami örömteli számára. Örömteli az is, hogy ezek között a visszaköszönő
dolgok között ott van a lovas-turizmus, a lovas-fogadó pont kialakítása, vagy
éppenséggel a Bódva folyó szakaszos csónakáztatóvá tétele, és örömteli az is,
hogy ma már ez nem ördögtől való, hiszen volt olyan időszak, amikor nem
mindenki értett ebben egyet, vagy talán nem mindenki látta át a turisztikai
fejlesztések fontosságát. Az anyag megfogalmazta azt, hogy az önkormányzatnak
nem alapfeladata a munkahelyteremtés. Fontos viszont hangsúlyozni, hogy a
közfoglalkoztatási programon keresztül, a közfoglalkoztatás adta lehetőségeket
mindenképpen ki kell használnia az önkormányzatnak. Nagyon sok városlakónak
csak ezen keresztül juthat munka, vagy foglalkoztatás, ez a 3-6-9 hónap, 1 év egyegy család életében nagyon sokat jelent, illetve jelenthet abban az időszakban,
amikor ilyen kevés a munkahelyek száma. Fontos azt is megjegyezni a közmunka
kapcsán, hogy mindenféleképpen értékteremtő közmunkáról kell, hogy
beszéljenek, aminek az elindítása ugyan több gonddal, több feladattal, nagyobb
odafigyeléssel jár, de azt gondolja, hogy az eredménye is kézzelfogható, nem úgy,
mint a „víz gereblyézése”. Az anyag a turizmusra is kitér, ami jó alap lehet a
korábban benyújtott turisztikai pályázat, és az ahhoz kapcsolódó szakmai program
is. Az anyag is megemlíti, hogy az idelátogató turisták egy napnál, néhány óránál
nem töltenek többet a városban, ezért össze kell hangolni a városban meglévő
értékeket, a későbbi fejlesztéseket. Sajnos tudomásul kell venni azt is, hogy a
városnak kell megteremteni azt a környezetet, amely után vállalkozási alapon talán
olyan minőségi szálláshely létesülhet, amely alkalmas arra, hogy legalább egy
busznyi embert elszállásoljanak, és akkor talán nőhet a városban a vendégéjszaka,
vagy a turisták által eltöltött órák száma is. Amit még kiemelne, és az anyagban
talán nincs kirészletezve, az a megújuló energia hasznosítsa a későbbiekben,
illetve a megújuló energia termelése. Fontos, hogy a középületeket,
közintézményeket minél jobban ellássák megújuló energia-forrásokkal akár úgy is,
hogy az önfenntartás irányába menjenek el. Reméli, hogy a kormány változtat azon
a gyakorlatán, hogy megadóztatja a napkollektorokat, hiszen az Európai Unió, az
uniós országok a megújuló energia felhasználásának az irányába mennek el. Ezzel
ellentétben Magyarországon talán kilónként 130 forint körüli összeget kell fizetni
minden egyes napkollektor után, ami azért nagyban befolyásolja majd ezeknek a
felszerelését, illetve a megtérülési időt is.
Megemlítették sokan az elkövetkezendő pályázati kiírásokat, és hogy ezt a 20142020-as uniós fejlesztési ciklusban ki kell használni, és Fischer Ferdinánd
képviselőtársa említette a játszótereket. Valamelyik héten jelezte polgármester
úrnak, de most ismét jeleznie kell, hogy talán a legjobb állapotban lévő játszótér,
amely a körzetében található, elkezdték elbontani a fedőréteget, letörték az egyik
házikónak a tetejét, tehát fontos, hogy odafigyeljenek a saját értékeikre, azok
megőrzésére. Később előkerül az, hogy a város közterület-felügyelőt, illetve egy új
programot indítana el, de ha nem lesz közösségi összefogás ebben a dologban,
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akkor ez nagyon nehéz lesz, hiszen szerelhetnek fel jó néhány kamerát, járőrözhetnek itt a rendőrök, de hogy ha azok a lakosok, akik ott élnek, együttes erővel
nem lépnek fel, nem szólalnak fel ezek ellen, akkor nagyon nehéz lesz bármit is
tenni. De, hogy mi lehet az alapja ezeknek a fejlesztéseknek? A vidékfejlesztési
programot nem fogadta még el az Európai Unió, bízik benne, hogy hamarosan
elfogadásra kerül. Annyit jegyezne meg, hogy az Európai Unió a mai kormányzat
számára akkor becses, hogy ha éppenséggel pénzt kell lehívni, ha pedig másról
van szó, ne nagyon szóljanak bele az ország dolgaiba. Ezt a megjegyzést félre
téve, a vidékfejlesztési program elfogadásával lehetőség nyílik arra kb. 35 település
számára, hogy bekapcsolódjon egy LEADER közösségi helyi fejlesztés programba.
Nincs mese, e mögé lobbit kell tenni. Ha ez elfogadásra kerül, és éppenséggel
Edelény város bekerül ebbe a programba, akkor egymilliárd forintnyi forrást oszthat
el saját helyi közösségén belül, mely keretén belül közösségi terek, helyi termékek
piacának kialakítsa, - ami meg is van fogalmazva az anyagban – kulturális
rendezvényekre, akár a város arculatának kialakítására, vagy megújuló energiák
felhasználására, vagy a már említett játszóterek kialakítására lehetőség nyílna.
Itt kérné a döntéshozóknak a lobbiját, illetve képviselő úr segítségét abban, hogy
ha elfogadásra kerül ez a vidékfejlesztési program, akkor a város mindenféleképpen menjen el abba az irányba, hogy próbálják meg ezt a lehetőséget
kihasználni, próbálják meg mögé tenni azt a lobbit, ami ahhoz szükséges, hogy
Edelény ebbe a 35 településbe beleférjen.
Polgármester: A 35 település, amit képviselő úr említett, olyan 35 településről
szól, akik 10 ezer fő fölöttiek, és akik eddig ki voltak zárva a LEADER
programokból, és most nyílt egy kapu ez irányba. Természetesen rajta vannak,
hogy Edelény bekerüljön ebbe a körbe, ez egy óriási dolog lehetne.
Vártás József jegyző: Két mondat erejéig kért szót, elsősorban szeretné
megköszönni a képviselők pozitív véleményét. A hivatal nevében köszöni, ami jól
esett, és úgy gondolja, hogy minden kollégájának elismerés. Köszöni a további
észrevételek, melyet majd a jövőben figyelembe tudnak venni. Szeretné elmondani,
hogy ennek az anyagnak a gerincét a városfejlesztési csoport rakta össze,
ugyanakkor igyekeztek bevonni mindenkit ebbe a munkába, érti ez alatt a belső
szervezeti egységeket, a Pénzügyi Osztályt, Igazgatási és Szociális Osztályt,
valamint az intézményvezetőket és a Kft-t is, így állt össze ezen program. Minden
érintettnek megköszöni a segítségét, javaslatait. Egy gondolat még, hogy amikor
2011-ben jegyzővé választották, azt követően az egyik legnagyobb problémájuk a
városfejlesztésnek az ügye volt. Ugyanis ez a szervezeti egység volt az, ahol a
legnagyobb volt a szervezeti fluktuáció, a személyi cserék alapvetően sorozatosak
voltak. Úgy gondolja, hogy abban a helyzetben, amikor szó szerint sorozatban
jöttek a nyertes pályázatok, illetve a funkcióbővítő város-rehabilitációnak
alapvetően a második körös pályázatát készítették el, és még a 2010-es árvíznek
az utórezgései jelen voltak, nehéz volt összerakni egy olyan csapatot, amely
szakmailag és emberileg is megfelelő hozzáállással végzi a munkáját.
Úgy érzi, mostanra sikerült elérni, hogy egy olyan csapat állt össze, illetve olyan
csapat csiszolódott össze, akik remélhetőleg hosszú távon is megfelelően,
lelkiismeretesen fogják ellátni a munkájukat. Köszöni mindenkinek a véleményét,
biztatását, illetve a kollégák munkáját.
Polgármester: Jegyző úr kiegészítéséhez egy apró kiegészítés, így igaz, nagyon
nehéz időket éltek néhány esztendővel ezelőtt, gyakorlatilag jöttek-mentek a
városfejlesztéssel foglalkozó munkatársak. Ő is köszönettel tartozik nekik.
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Azt gondolja, hogy mára már az egész hivatalról el lehet mondani, minden osztály,
minden munkatársáról, sikerült egy olyan hivatali apparátust felépíteni az elmúlt
esztendők során, amely úgy szakmailag, mind emberileg alkalmas a mai kor kihívásainak kezelésére. Köszöni mindenkinek a munkáját.
Ezek után szavazásra
elfogadását.

bocsátja

az

előterjesztés

határozati

javaslatának

Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
meghozta a következő határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
50/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Gazdasági Program elfogadásáról
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Gazdasági Program elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete Edelény Város
Önkormányzatának a 2014-2019-es időtartamra szóló gazdasági
programját - a határozat mellékleteként – e l f o g a d j a .
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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Melléklet az 50/2015.(IV.22.) határozathoz

Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
a 2014 – 2019-es megbízatás időtartamára szóló

Gazdasági Programja

EDELÉNY
2015. ÁPRILIS 22.
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I. JELENLEGI HELYZET BEMUTATÁSA
1. Bevezetés
1.1.

Jogszabályi háttér

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban Mötv.) 116. §-a rendeli el a helyi önkormányzatok számára a
képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseinek gazdasági programban,
fejlesztési tervben történő rögzítését.
A Mötv. 42.§ 4. pontja a képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként
határozza meg a gazdasági program elfogadását.
Az Mötv. 116.§-a ad útmutatást a program tartalmára vonatkozóan a következők
szerint: A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a
célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési
lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok
átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok
biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program – a megyei
területfejlesztési elképzelésekkel összhangban – kiemelten tartalmazza az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési
elképzeléseket.
A 2014-2019 közötti önkormányzati ciklusra szóló gazdasági program elkészítése
során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az országgyűlés elfogadta az
ország új alaptörvényét, valamint az új önkormányzati törvényt. Ezen új jogszabályok
alapjaiban érintik az önkormányzati rendszer működését, finanszírozását, elsősorban
a kötelező és önként vállalt feladatok eddigitől eltérő meghatározásával. Az
átalakulás alapjaiban érinti az oktatás, az egészségügy, valamint a közszolgáltatások
területét. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülését követő hat
hónapon belül kell elfogadnia.
1.2.

Célok

A gazdasági program elkészítésének fő célja, hogy Edelény Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a ciklusának időszaka alatt egy egységes,
előre meghatározott célrendszer szerint működjön, városunk pedig az elmúlt
években megvalósított fejlesztések által kijelölt úton haladjon tovább. Kiemelt
szerepet szánunk a fejlesztések egymásra épülő, koherens megvalósítására,
amelyhez elengedhetetlen a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.
Fontos feladatunk volt az előkészítés során feltárni a problémákat, felismerni a
szükségleteket, meghatározni azokat a fejlesztési irányokat, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy előrébb mozdítsuk városunkat. Jelen kidolgozott gazdasági program
egy váznak tekinthető, amely józan megfontolással és a pályázati lehetőségek
megfelelő felhasználásával a későbbekben bővíthető, alakítható, de mindig
figyelemmel kell lenni a lakossági igények minél szélesebb körű kielégítésére.
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Annak ellenére, hogy a felelős gazdálkodásnak köszönhetően jelenleg az
Önkormányzatnak nincsenek likviditási gondjai, pénzügyileg kiegyensúlyozott,
nagyobb léptékű fejlesztésre, beruházásra továbbiakban is csak akkor nyílik
lehetőség, ha arra központi vagy pályázati forrás nyílik akár központi támogatás, akár
Európai Uniós forrás elnyerése mellett. Az önkormányzat saját bevételei csak kisebb
munkák, karbantartási feladatok finanszírozására, valamint a pályázati önerők
biztosítására elegendők.
Stratégiai célok
Cél a város gazdasági erejének növelése és a helyi gazdasági életet élénkítése,
együttműködve a városban tevékenykedő gazdasági szereplőkkel.
Gazdaságélénkítés, munkahely-teremtés
Az Önkormányzatnak kiemelt célja - melyet a jövőképében is megfogalmaz - hogy
vonzó befektetési környezetet hozzon létre, javítsa a települési környezetet,
ösztönözze új munkahelyek létesítését. A helyi gazdasági élet szereplői
versenyképességének és a vállalkozói szektor eredményeinek növelése érdekében
az Önkormányzat a rendelkezésre álló erőforrásainak hatékonyabb kihasználása
érdekében az alábbi célokat tűzi ki:
• ipari park létesítése, befektetők vonzása;
• szociális gazdaság kialakítása;
• helyi vállalkozások segítése, helyi termékek terjesztése, termelői piac
létrehozása;
• turizmusfejlesztés.
Térségi központi szerep
Az Önkormányzatnak biztosítani kell a széles körű magas színvonalú
közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, a minőségi lakóterületet, és vonzó
városképet kell kialakítani. A város a helyi értékekre és humán tőkére támaszkodva
olyan ösztönző közeget kell, hogy kialakítson, mely alkalmas arra, hogy a helyi
gazdasági élet fejlődésének bázisa és motorja legyen
Az értékteremtő közösség fejlesztésével a közösségi terek kialakításával annak
érdekében, hogy az Önkormányzat lakosságát megtartsa és életminőségét javítsa,
céljának tekinti, hogy Edelényi járás központi szerepét tovább erősítése, beleértve a
feltételek biztosítását a határon túli településekkel való közvetlenebb kapcsolat
kiépítéséhez, erősítse az önkormányzati- vállalkozói és civil szektor együttműködését
Közösségépítés
A város erejét nemcsak gazdaságának mértéke és infrastrukturális ellátottsága
határozza meg, hanem a lakosság összetartó ereje, lokálpatriotizmus is nagy
szereppel bír. Arculatát nemcsak a természetes és épített kincsei, műemlékei,
kulturális élete, intézményrendszere határozza meg, hanem az itt élők, a helyben
működő civil szervezetek, egyesületek.
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A városlakók, kiemelten a fiatal korosztály akkor tud és akar a városban maradni,
vagy letelepedni, ha biztosított a munkavállalása, a családalapítása megélhetése, de
mellette elér minden olyan szolgáltatást, amely szükséges a mindennapok során és a
komfortérzete is megfelelő.
Feladatunk, hogy vonzó városképet alakítsunk ki a város imázsának építésével, a
lakókörnyezet fejlesztésével, a külső-belső kapcsolatok javításával.
A gazdasági program összeállítása során az alábbiak kerültek figyelembevételre:
- a Képviselő-testület tagjainak és a polgármesternek az elképzelései,
- az önkormányzati intézmények vezetőinek javaslatai, elvárásai, elképzelései,
- az város lakossága és a civil szervezetek által megfogalmazott elképzelések,
igények,
- az Önkormányzat jelenlegi, illetve várható pénzügyi helyzete.
Az Önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy
évben megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás
rendszerébe bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KLIK), illetve Edelény több nevelési, oktatási
intézménye a Miskolci Apostoli Exarchátus fenntartásába került. Ezzel egyidejűleg az
Önkormányzatok más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó
központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe.
1.3.

Előző időszak legnagyobb eredményei

Városunk életére nagy hatással volt a 2010-es évi árvíz, amely nagy pusztítást
végzett Edelényben. Az árhullám levonulását követően tudtak megindulni a
helyreállítási munkálatok, amelyek 2011 év végére fejeződtek be. Ennek keretében
megvalósult az árvíz okozta károk helyreállítása az érintett utcákban. Több az árvíz
során megsérült intézmény korszerűsítése a biztosító kártérítéséből, valamint
adományokból történt.
Pályázati források bevonásával 2014-es év végére a közintézményeink döntő
többsége felújításra került. Az elmúlt évtizedek legeredményesebb éveit hagyjuk
magunk után.
2010-ben történt meg az első nagyobb volumenű, Európai Uniós támogatás
felhasználásával megvalósított beruházás, melynek keretében felújításra,
korszerűsítésre került a gimnázium épülete. Ezt követte 2012-ben a Tájház
épületének bővítése és korszerűsítése, illetve a Nefelejcs Óvoda felújítása, illetve a
Belvárosi gyűjtőút fejlesztése. 2013-ban pedig az Edelényi Mátyás Óvoda
főépületének bővítése és rekonstrukciója kezdődött meg. 2014. évben valósult meg a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat István király útja 58. szám alatti épület
felújítása. Az István király 65. szám alatti Fogorvosi és Gyermek háziorvosi
rendelőknek, valamint a Védőnői Szolgálatnak helyet adó épület korszerűsítése
szintén 2014 végére valósult meg.
2014. első félévében sor került a Katona József út és Bódva út pályaszerkezetének
szélesítésére és az utcákban lévő csapadékvíz elvezető rendszerek felújítására.
2013. évben több éves előkészítő munkát követően megkezdődött a Belváros
rekonstrukciója.
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Ennek keretében megvalósult az István király és a Deák Ferenc utcák
útburkolatának, víz és szennyvízcsatorna hálózatának helyreállítása, kapcsolódó
terek, járdák térkövezésének kialakítása. Szintén az elmúlt évben kezdődött meg és
2014 májusában és júliusában fejeződtek be a Városháza épületének, valamint a
Városi Könyvtár épületének bővítési és korszerűsítési munkálatai.
Európai Uniós források mellett egyéb lehetőségeket is próbáltunk megpályázni.
Ennek köszönhetően a Magyar Labdarúgó Szövetség pályaépítési program
keretében megépítettünk a Szent János Görögkatolikus Gimnázium mögötti területen
2013-ban 1 db nagyméretű műfüves pályát (111*72 m) kapcsolódó kiegészítő
elemekkel, 2014-ben 1 db kisméretű műfüves pályát (22x42 m) és 1 db műfüves
félpályát (44x64 m).
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.
Európai Uniós és egyéb forrás felhasználása mellett önerőből is több fejlesztést
megvalósítottunk az elmúlt évben a lakosság kéréseinek figyelembe vételével.
2. Edelény város gazdasági helyzete és a várható változások bemutatása
2.1. Önkormányzati vagyongazdálkodás
Önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonból, illetve forgalomképes üzleti vagyonból áll.
Forgalomképtelen vagyonba tartoznak az utak, járdák, közterületek, míg
korlátozottan forgalomképes ingatlanok az intézményi épületek, közművek.
A vagyon összetételét tekintve az önkormányzati vagyon nagyobb részben a
törzsvagyonba tartozik. Ezen törzsvagyon biztosítja az önkormányzati feladatellátást.
Kisebb nagyságrendet képvisel a forgalomképes (üzleti) vagyon, melyek felett az
önkormányzat szabadon rendelkezhet.
Az utóbbi években megvalósuló beruházásoknak, felújításoknak köszönhetően
jelentős mértékű vagyonnövekedést könyvelhettünk el. Számtalan intézményi épület
(volt Nefelejcs Óvoda, Gimnázium, Polgármesteri Hivatal épülete, Könyvtár, Mátyás
Óvoda, Tájház, Egészségügyi Intézmény, Családsegítő) korszerűsítése, felújítása
valósult meg. Elkészültek és átadásra kerültek az István király útja, Deák Ferenc út,
Boldva és Katona József utak, hogy csak a jelentősebbeket emeljük ki.
Előző évben több forgalomképes ingatlan hasznosítása is megnyugtatóan
rendeződött (volt ÉMÁSZ épület, IV akna bányaépülete, kisegítő iskola, illetve volt
3.sz. Általános Iskola). Ezek részben értékesítésre kerültek, részben pedig az
önkormányzat – pályázati pénzeszközök, illetve adomány bevonásával - felújította.
2012. évben ugyanakkor a GYEMSZI fenntartása alá kerülő Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet átadásával közel 1,5 milliárd Ft értékű ingatlan és eszközállomány
került ki az önkormányzat tulajdonából.
Az önkormányzati vagyongazdálkodás legfontosabb feladatai közé tartozik továbbra
is a vagyon értékének, állagának megőrzése, a vagyon gyarapítása, és a
feladatellátást szolgáló hasznosítás.
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Kedvező pályázati döntést követően megkezdődhet a volt Finkei Általános Iskola
épületének részbeni rendbetétele, illetve hasznosítása.
Megoldásra vár még továbbá a Bányászklub, a panzió, valamint az üdülő
épületeinek felújítása, melyeket önkormányzatunk csak pályázati pénzeszközök
bevonásával tud megvalósítani. Ezen beruházások további vagyonnövekedést
eredményeznének.
A forgalomképes ingatlanok hasznosíthatóságának lehetősége az utóbbi években
bekövetkezett események (árvíz, válság) hatására beszűkült.
Építési telkek iránti kereslet szinte megszűnt. Újabb akciók biztosítása
megfontolandó.
Bízunk benne, hogy a szociálpolitikai támogatások igénybevételével és
kedvezmények adásával fellendíthető a forgalmuk és ezáltal fejlesztési célú
pénzeszközhöz is jutna önkormányzatunk.
Külterületi és zártkerti mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanjaink egymástól elszórtan
helyezkednek el, viszonylag kis területnagyságot képviselnek, egyesítésükre nincs
lehetőség.
Vagyontárgyak feletti rendelkezés joga a Képviselő-testület által elfogadott helyi
rendeletben szabályozottak szerint történik.
Befektetett eszközök állományának alakulása
2010-2014. évek között
(nettó érték eFt)
SorESZKÖZÖK
2010. év 2011. év 2012. év 2013. év
szám
I. Immateriális javak
1
19 063
11 716
4 005
2 830
1.) Ingatlanok és
1 279
kapcsolódó vagyoni
3 364 952 2 938 265 1 529 528
685
értékű jogok
2
2.) Gépek,
88 650
43 851
52 145
berendezések és
112 983
felszerelések
3
3.) Járművek
4
13 023
24 399
29 329
18 572
4.) Tenyészállatok
5
0
0
0
0
5.) Beruházások,
0
0
207 050 378 011
felújítások
6
6.) Beruházásokra adott
0
0
0
0
7
előlegek
7.) Állami készletek,
0
0
0
0
tartalékok
8
II. Tárgyi eszközök
1 728
3 490 958 3 051 314 1 809 758
(2+3+4+5+6+7+8)
9
413
III. Befektetett
20 103
19 930
19 538
15 774
pénzügyi eszközök
10
IV. Üzemeltetésre,
5 684
kezelésre átadott,
5 552 834 5 868 548 5 679 503
202
koncessz. adott eszk.
11
BEFEKTETETT
7 431
ESZKÖZÖK
9 082 958 8 951 508 7 512 804
219
ÖSSZESEN:
12

2014. év
2 351
1 751 153

82 911
0
144 059
0
0
1 978 123
12 785
5 959 021

7 952 280
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2.2. Pénzügyi gazdálkodás
Önkormányzat legfontosabb céljai közé tartozik a város működőképességének
megőrzése, a feladatok finanszírozásának, fejlesztési forrásainak biztosítása.
A költségvetési támogatások folyamatos csökkenése előtérbe helyezi a saját
bevételek, ezen belül is a helyi adó bevételek jelentőségét. Az itt élő adóalanyok
teherbíró képessége azonban ennek jelentős gátat szab. Ezen megfontolásból nem
került 2015. évtől újabb adónem bevezetésre.
Jelenleg az iparűzési adóból származó bevétellel kalkulálhatunk, mely a
vállalkozások adóalapjának 2%-a, a maximális adómérték. Ipari környezet
bővülésének hatására, illetve gazdasági növekedés esetén mérsékelt növekedésével
számolhatunk.
Gépjárművek teljesítmény és évjárattól függő adóztatásból továbbra is 40%-os
részaránnyal számolhatunk.
Az állam a beszedett központi adók, környezetvédelmi, szabálysértési és helyszíni
bírság mindenkori költségvetési törvényben meghatározott részét továbbra is
átengedi az önkormányzatoknak.
Működési és egyéb bevételek főként az intézmények által nyújtott ellátásokért
fizetendő térítési díjakból, vagyonhasznosítás (bérbeadás) ellenértékéből
származnak. Nagymértékű emelésével reálisan nem számolhatunk.
Önkormányzatok költségvetési támogatásának jelentős növekedésével várhatóan az
elkövetkezendő időszakban sem kalkulálhatunk – figyelemmel az előző évek
tendenciájára -.
Rendelkezésre álló fejlesztési célú pénzmaradvány összege a megvalósított
beruházásokkal arányban csökkenő tendenciát mutat.
Hitel felvétele a gazdasági stabilitási törvény – valamint a végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben szabályozottak – alapján erősen korlátozott, elsősorban uniós
fejlesztési forrásokkal megvalósuló beruházásokhoz, kormányzati hozzájárulással
vehető igénybe. További fejlesztési elképzelések megvalósításához így
elengedhetetlen a pályázatokban való eredményes részvétel. Folytatnunk kell az
előző évek gyakorlatát, élnünk kell azzal a lehetőséggel, mely szerint az önerőt EU
Önerő Alapból igényelt támogatásból részben vagy egészben biztosíthatjuk.
Kedvező döntés estében, ezáltal gyakorlatilag a 100%-os támogatottság is
elérhetővé válik.
2013. évben részben, majd 2014. évben teljes mértékben megvalósult az
önkormányzatok állami adósságátvállalása, mely szintén hozzájárult a
működőképesség megőrzéséhez.
Gyakorlatilag 2015. évre sikerült kigazdálkodnunk a - 2010. évi árvízi védekezés
során bent ragadt 170 millió Ft - védekezési kiadások költségeit is.
Több korábban önkormányzati fenntartás alá tartozó intézmény a Miskolci Apostoli
Exarchátus fenntartásba kerülésével szintén javult likviditásunk, hiszen közismerten
az állami támogatások és intézményi saját bevételek nem fedezik le az ellátandó
feladatok költségeit.
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Alábbiakban bemutatásra kerülnek az Edelény Város Önkormányzat főbb
bevételeinek és kiadásainak alakulása az előző években:
Költségvetési bevételek szerkezete az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
2010
Intézményi működési
bevételek
Önkormányzatok
sajátos működési/
közhatalmi bevételei
Önkormányzatok
költségvetési
támogatása
Működési célú
pénzeszköz átvétel
Hitelek, működési
pénzmaradvány
Felhalmozási célú
bevételek/
Felhalmozási
maradvány
Bevételek összesen

A bevételek aránya (%) és összege (eFt)
2011
%
2012
%
2013
%

%

2014

%

400558

8

304906

7

356353

11

299442

12

241220

9

580079

12

571573

13

549980

16

135585

6

152005

6

1422842

29

1160449

27

740790

22

874949

35

1113129*

41

1444887

29

1287725

30

649302

19

129127

5

5000

0

127142

3

270844

6

260372

8

25442

1

135782

5

962323

19

728463

17

785565

24

1009789

41

1039747

39

4937831

100

4323960

100

3342362

100

2474334

100

2686883

10
0

*Közfoglalkoztatás lebonyolításához kapcsolódó támogatással együtt
Költségvetési kiadások szerkezete az alábbiak szerint alakult:
Megnevezés
2010
Személyi
juttatások
Személyi
juttatások
járulékai
Dologi jellegű
kiadások
Működési célú
pénzeszköz
átadás egyéb
támogatás
Felhalmozási célú
kiadások
Kiadások
összesen

A kiadások aránya (%) és összege (eFt)
2011
% 2012
% 2013
% 2014

%

%

1578342

37

1297247

36

956517

33

381357

18

463991

19

383113

9

335280

9

232582

8

91167

4

103675

4

1385628

33

1304187

36

826389

29

467870

22

587915

26

386144

9

367556

10

421866

15

459388

22

405422

14

518036

12

327843

9

422405

15

718274

34

899014

37

4251263

100

3632113

100

2859759

100

2118056

100

2460017

10
0

Egyes évek közötti jelentős eltéréseket az előzőekben már említett intézményi
átadások nagyban befolyásolják.
2013. július 1-től a Szociális Szolgáltató Központ költségvetése sem az Edelény
Város Önkormányzata költségvetésébe épül, hanem az Edelény és Környéke
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társuláséba.
Eltérést okoz az egyes évek között az is, hogy milyen nagyságrendben, illetve
önkormányzati kereteken belül kerül-e megszervezésre a közfoglalkoztatás.
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Felhalmozási jellegű kiadások alakulását pedig a támogatott pályázataink száma és
nagysága befolyásolja.
Összességében megállapítható, hogy nagy erőfeszítések árán sikerült az elmúlt
ciklusban a stabil gazdasági helyzetet megőrizni, a folyamatos fizetőképességet
fenntartani. Szigorú gazdálkodással, a kiadások legszükségesebb mértékre történő
korlátozásával, a képviselő-testület folyamatos racionalizáló és takarékosságot célzó
intézkedéseivel. Működési célú hitel felvételére nem került sor. Időközönként
jelentkező likvid problémák kezelésére folyószámlahitelt vettünk igénybe.
Saját bevételeink nagymértékű növelésére reális esélyünk nincs. Ehhez újabb
adónem kivetésére lenne szükség.
Az állami támogatások a feladatellátást nem fedezik, intézményeink működéséhez
jelentős összegekkel kell hozzájárulni évente.
Cél továbbra is a költségvetés egyensúlyának megőrzése, a kötelező feladatok
maradéktalan, jó színvonalú ellátása, alapvető szolgáltatások, infrastruktúra
biztosítása.
Megállapítható, hogy az elkövetkezendő évek gazdálkodása sem lesz
feszültségektől mentes.
Amennyiben a gazdasági helyzet és normatív támogatás tovább romlik az
önkormányzat működése csak még erősebb megszorításokkal biztosítható. Fontos
feladat a pályázati források maximális kihasználása. Minden olyan feladat saját
hatáskörben való ellátása, mely megtakarításhoz, vagy álláshely megőrzéséhez, újak
teremtéséhez köthető.
A lakosság további terhelése nem célszerű, azonban az állami támogatások
csökkenése esetén várhatóan további helyi adók bevezetése biztosíthatja a
biztonságoshoz közeli működést.
2.3.

A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése:

Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések
megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő
feladatokat rögzíti:
Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg
kell keresni. Törekedni kell olyan helyi adó rendszer megteremtésére, amely
megfelel a helyi adópolitika elvárásainak, és hatékony eszköze az
Önkormányzat saját forrásai növelésének.
-

A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és
az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási
rendszer nyújtotta előnyöket (azaz a feladatokat igyekszik olyan formában,
illetve feltételekkel megteremteni, hogy a legkedvezőbb összegű támogatást
kapja).

-

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában
meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, minél több
pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.
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3. Helyzetértékelés
3.1.

Edelény gazdasági élete

A város egyik legfontosabb problémája a munkahelyek alacsony száma, a
munkaképes lakosság egy jelentős része ingázó életvitelt folytat, leginkább Miskolc,
Kazincbarcika irányában. A város életében az 1990-es években történt egy hatalmas
változás, amikor a lakosság nagy részének munkát adó bányák bezárásra kerültek.
Az ingázó életmód nincs pozitív hatással a város gazdasági és kulturális életére:
csökken az az idő, amit a lakosok helyben töltenek el, kevésbé vesznek részt a
mindennapokban, illetve a rendezvények iránt is kevésbé nyitottak, a bevásárlásokat
sem feltétlenül helyben intézik el, ezzel csökkentve a helyi gazdasági szereplők
bevételeit, s hosszabb távon erősíti az elvándorlást a munkahelyet biztosító
településekre. Minden erőnkkel törekednünk kell arra, hogy új és jó munkáltatókat
csábítsunk városunkba, illetve támogassuk a helybeni vállalkozásokat. Rengeteg
ember utazik nap, mint nap több órát a munkahelyére, így családjától lényegesen
többet van távol, sok embernek nincs is, vagy rosszul fizető állása van.
A város jó helyi alapokkal rendelkezik a gazdaságfejlesztéshez, jellemzően kis és
néhány közepes méretű üzem található, általában a térség hagyományos
ágazataiban.
A gazdaságfejlesztés feladata, hogy ezeket a helyi szereplőket a továbbfejlődésben
támogassa.
A város gazdaságának gyengesége az alacsony tőkevonzó képesség, kevés a
kínálható telephely a befektetők csábítására. Az autópálya közelsége, a város
földrajzi pozíciójának megítélése javulhat, így a jó telephely kínálat csábító erejű
lehet a vállalkozók számára. Problémát jelent, hogy önkormányzati tulajdonban nincs
megfelelő ipari terület. Ezért fokozottan szükséges a rendelkezésre álló területek és
esetlegesen megvásárolandó területek hatékony allokálása.
A gazdaságfejlesztés tervezésénél reálisan kell látnunk a lehetőségeinket. A
tőkevonzás erősítésénél kijelenthetjük, hogy Edelény esetében a kis- és közepes
vállalatok vonzására van legnagyobb esélyünk. A több szektort felvonultató, kisebb
méretű vállalkozásokkal megelőzhető az egyoldalú gazdasági szerkezet kialakulása,
amely korábban jellemezte a térséget, s amely nagy kockázatokat hordoz magában
egy esetleges válság idején.
Előző évben elkészült Településrendezési terv partnerségi egyeztetése során kiemelt
szerepet szántunk a gazdasági területek beazonosításának, esetleges
átminősítésének a gazdaságélénkítés lehetőségeinek figyelembe vétele mellett.
Valamennyi beérkező igényt teljesítettünk, mely ipari, gazdasági területek
kijelölésére, módosítására vonatkozott. A szabályozás módosítása során igyekeztünk
a vállalkozások letelepülésének feltételeit bővíteni, bár e szempontból a helyi
adottságok kedvezőtlennek mondhatóak (kevés az ipari, gazdasági szolgáltató
övezetre alkalmas terület a belterületen, a külterületi övezetek kijelölése pedig a
szántó területek minősége miatt akadályozott a termőföld kivonása szempontjából.)

Jelentősebb edelényi székhelyű gazdasági szereplők:
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Vállalkozás neve
ECLIPSE KFT.
TRAVEL TOURS
KFT.
FEFA KFT.
AGROBÁL KFT.

ALTAVILL KFT.
BÓDVA ÉP KFT.
FEDRID KFT.
TÓTH LAJOS
TAKÁCS KFT.
BORSOD BAU KFT.
BORSODI
KÖZSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.
MATESZ ROLAND
EV
KÉPES ÉS TÁRSA
KFT.
ROLAND AUTÓ
KFT.
CENTRUM 97 KFT.

Címe
Edelény, Miklós Gyula u 29.
Edelény, Finkei út 47.

Szakágazat
nyomdai tevékenység
közúti áruszállítás

Edelény, József Attila út 34.
Edelény, Finkei út 47.

Falemezgyártás
Gabonaféle
(kivéve:
rizs), hüvelyes növény,
olajos
mag
termesztése.
Edelény, Tompa Mihály utca villanyszerelés
17.
Edelény, Petőfi út 5.
Lakó- és nem lakó
épület építése
Edelény, Tompa Mihály utca Lakó- és nem lakó
2/a.
épület építése
Edelény, Hársfa út 47.
egyéni vállalkozó
Edelény, Miklós Gyula utca autójavítás
54.
Edelény, Tompa Mihály utca Lakó- és nem lakó
0345/33 hrsz
épület építése
Edelény, Borsodi út 26.
Lakásgazdálkodás,
közterület-fenntartása
Edelény, Rozsnyói út 31.

Éttermi,
mozgó
vendéglátás
Edelény, Vörösmarty 59.
Lakó- és nem lakó
épület építése
Edelény, Rozsnyói út 31.
Személygépjármű,könnyűgépjárműkereskedelem
Edelény, István király útja Élelmiszer jellegű bolti
32/a.
vegyes
kiskereskedelem

Iparűzési adó alakulását a településen a következő diagram mutatja be, amely
alapján megállapítható, hogy a gyengébb 2013-as évet leszámítva enyhe bevétel
növekedést ér el önkormányzatunk évről évre.
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Saját szerkesztés önkormányzati adatszolgáltatás alapján
Megvizsgáltuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található járási székhelyek
2014.évi költségvetése alapján az egyes települések iparűzési adóból származó
bevételeit, amelyeket összevettük a lakosságszámokkal, s ez alapján képeztünk
aránypárokat, amelyeket a következő diagram szemléltet:

Forrás: http://www.njt.hu/njt.php?onkormanyzati_rendeletek, www.ksh.hu
Saját szerkesztés
Megállapítható, hogy településünk az alsó negyedbe tartozik az ilyen típusú
bevételeket vizsgálva. Fontos olyan intézkedéseket hozni a jövőben, amelyek
befektetési kedvet növelik városunkban.
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3.2.

Népességi, munkanélküliségi adatok
Népességi mutatók

A statisztikai adatok vizsgálata alapján elmondható, hogy Edelényben az elmúlt 15
évben több mint 1000 fővel csökkent a lakosságszám, mely az ezredfordulóhoz
képest 10%-os csökkenést jelent. Ellenben a születések számában nem vehető
észre csökkenés, hanem enyhe növekedés tapasztalható.

Forrás: www.afsz.hu Saját szerkesztés

A korosztályok alakulását a következő diagramon szemléltetjük:

Forrás: önkormányzati kimutatások Saját szerkesztés
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Forrás: önkormányzati kimutatások Saját szerkesztés
Foglalkoztatási mutatók
A Munkaügyi Központ 2000-2015. közötti nyilvántartása alapján a munkanélküliségi
ráta folyamatosan változó tendenciát mutat, de soha nem csökkent tíz százalék alá.

Munkanélküliségi adatok alakulása 2000-2015. években
Nyilvántartott
Területi mutató*/
álláskeresők száma
relatív mutató** (%)
összesen (fő)
2000. január
6996
882
12,61
2001. január
6996
920
13,15
2002. január
7252
760
10,48
2003. január
7331
868
11,84
2004. január
7270
841
11,57
2005. január
7286
941
12,92
2006. január
7266
908
12,5
2007. január
7322
908
12,4
2008. január
7289
974
13,36
2009. január
7278
1031
14,17
2010. január
7217
1120
15,52
2011. január
7130
1267
17,77
2012. január
7091
1104
15,57
2013. január
6971
1222
17,53
2014. január
7286
690
9,47
2015. január
7149
817
11,43
*"Területi mutató" - a regisztrált munkanélküliek a munkavállalói korú népesség %-ában
** Relatív mutató - a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában
Év

Munkavállaló korú
népesség (fő)

Forrás: www.afsz.hu Saját szerkesztés

A város és szűkebb környezetének gazdasági átalakulása 2000-2015. között nem
volt zökkenőmentes, melyet érzékletesen mutat a kétezres évek elején megjelenő
(800-900 fő között) stabilizálódó munkanélküliség.
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Forrás: www.afsz.hu Saját szerkesztés
2000 januárjához képest, már a következő évben 0,54 %-kal nőtt a nyilvántartott
álláskeresők száma. 2002 januárjától átlagban 3%-kal, kb. 230 fővel növekedett a
munkavállalók népessége 2015 januárjáig, viszont ezzel együtt nőtt a nyilvántartott
álláskeresők száma is, mintegy 6%-kal az előző két évhez képest.
A nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok hatására 2003-tól kezdődően ismét
növekedett a regisztrált munkanélküliek száma, amely 2009-ben meghaladta az 1000
főt. Az adatok alapján látható, hogy a pénzügyi és gazdasági válság Edelényt sem
kímélte. Ezek ellenére 2014. és 2015. években sikerült ezer fő alá csökkenteni a
nyilvántartott álláskeresők számát.
A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat:
- a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint segíti a helyi ipart, a helyi
vállalkozásokat, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozókat
- segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket
teremteni, hogy a vállalkozók számára munkahely bővítési lehetőséget teremtsen
- a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart
fenn a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával
- aktívan részt vesz a munkaadók és munkavállalók igényeinek közvetítésében
- rendszeresen együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel
- felméri a település munkaerő-piaci és munkahely kínálati helyzetét

- biztosítja a településen működő vállalkozások önkormányzattal történő
együttműködést.
- a jelenlegi és jövőben végrehajtásra kerülő foglalkoztatási pályázatok sikeres
megvalósítása helyi és kistérségi szinten.
100

Közfoglalkoztatás
A munkahelyteremtés nem tartozik az önkormányzat alapfeladat körébe, azonban ki
kell használni a közmunka foglalkoztatás lehetőségeit. A mindenkori
közmunkaprogramban részt kívánunk venni, a mostani rendszer alapján a rövid és
hosszú távú foglalkoztatást figyelemmel kísérjük, és a lehetőségekhez mérten minél
nagyobb számú embert kívánunk bevonni a programba. Fontos célkitűzés hogy a
START mintaprogramban elért eredményeinket szinten tartsuk elsősorban az
mezőgazdasági közmunka, belvíz csapadékvíz rendszerek tisztítására irányuló
programok esetén, ugyanakkor további értékteremtő közmunka programok
lehetőségét figyelemmel kell kísérni.
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által indított közfoglalkoztatási programok
elsősorban a város karbantartási, javítási feladatainak ellátását célozzák meg. A
Startmunka programok keretében az elmúlt években belvíz-elvezetés, közút,
mezőgazdasági földút programok kerültek megvalósításra. A város kül- és belterületi
járdáinak, vízelvezető árkainak javítása, átereszek cseréje, aszfaltozás, aszfalt
borítású utak javítása valósult meg. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási
programok indítását Edelény Város Önkormányzata kezdeményezte és bonyolította
le. 2015 évtől tevékenységbővülés eredményeként Startmunka program keretében
mezőgazdasági földprogram, illetve állattenyésztési program indítását kezdjük a
programban 50 munkavállaló bevonása valósul meg.
Hosszabb távú cél minél több álláskereső bevonása az egyes programokba. A
programok sikeresebb lebonyolítása érdekében képzési programok keretében
mezőgazdasági munkás, motorfűrész kezelő, eb rendészeti munkás képzések
kerültek indításra.
A közmunka program előnyt biztosít az állás nélküli személynek az által, hogy a
közmunka ideje munkavégzésnek minősül, másrészt előnyt jelent a foglalkoztatónak,
mivel kedvező anyagi feltételekkel (részben a munkaügyi kirendeltség pályázati
finanszírozásával) tud elláttatni közcélú feladatokat.
A közmunkások foglalkoztatásával kapcsolatban az Önkormányzat kihasználja a
közmunkával való foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.
3.3.

Intézményrendszer átalakulása

Az önkormányzati fenntartásban és működtetésben lévő intézményrendszer jelentős
átalakuláson ment át az elmúlt időszakban.

Oktatás
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A 2011/2012-es tanévtől a Képviselő-testület döntése alapján megszüntetésre került
a Városi Oktatási Központ.
Az óvodai feladat ellátási helyek számában nem történt változás, azonban az
önkormányzat fenntartásában már csak az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde van,
amely 3 feladatellátási helyen működik:
Mátyás király útja 1.
Mátyás király útja 7/a.
Bányász út 2.
A korábban Nefelejcs Óvoda néven működő intézményt a 2013/2014-es tanévtől a
Miskolci Apostoli Exarchátus vette át. Az intézmény Oltalom Tagóvoda néven kezdte
meg a működését a Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda keretein belül.
A 2011/2012-es tanévtől az I. számú Általános Iskola fenntartói jogát a Miskolci
Apostoli Exarchátus vette át. Az intézmény Szent Miklós Görögkatolikus
Kéttannyelvű Általános Iskola néven kezdte meg a működését. 2012/2013-es
tanévtől az intézmény által ellátott feladatokat kibővítették, az elnevezése Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény névre változott.
A Borsodi Általános Iskola (II. számú Általános Iskola) fenntartását 2013. január 1.
napjától a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül az állam vette át,
míg az intézmény működtetését Önkormányzatunknak kellett vállalnia.
A 2011/2012-es tanévtől a középiskola fenntartói jogát a Miskolci Apostoli
Exarchátus vette át. Az intézmény Szent János Görögkatolikus Gimnázium és
Szakképző Iskola néven kezdte meg a működését.
A Miskolci Apostoli Exarchátus hatalmas feladatot vállalt fel a középiskola
átvételével, mely nem csak anyagiakban hanem a mindennapi munka területén is
megjelenik.
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott pedagógiai szakszolgálat
fenntartását 2013. szeptember 1. napjától a Borsodi Általános Iskolához hasonlóan
az állam vette át, működtetéséről pedig a kistérségi társulás székhelye szerinti
önkormányzatnak, azaz Edelény Város Önkormányzatának kell gondoskodnia.

Egészségügy
Háziorvosi ellátás
A városban 5 háziorvosi és 2 gyermek-háziorvosi körzet működik. A felnőtt rendelők
a Deák Ferenc út 6. szám, a gyermekrendelők pedig a megújult István király u. 65.
sz. alatti épületben találhatók. A rendelők műszaki kialakítása, eszközökkel való
felszereltsége, valamint a személyi feltételek megfelelnek a tárgyi és személyi
minimumfeltételekben előírtaknak. Mindkét helyen biztosítottak a higiéniás feltételek,
mind a betegek, mind a dolgozók számára.
Képviselő-testület döntésének megfelelően 2013. március 1. napjától került sor a
három házi gyermekorvosi körzet összevonásra kettő körzetbe. A házi
gyermekorvosi körzetek összevonásával remélhetőleg hosszú távon sikerült
megoldani a gyermekek háziorvosi ellátását.
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A háziorvosok a rendelést vállalkozási formában látják el.
Edelényben három fogorvosi praxis működik területi ellátási kötelezettséggel, a
rendelők felszereltsége és személyi feltételei a háziorvosi rendelőkhöz hasonlóan
megfelelőek.
Fekvő- és járóbeteg-szakellátás
A települési önkormányzatok fekvőbeteg szakellátó intézményeinek átvételéről szóló
2012. évi XXXVIII. törvény alapján 2012. május 1. napjától Koch Róbert Kórház és
Rendelőintézet - a intézmény működéséhez kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon
állami tulajdonba kerülésével együtt - állami fenntartásba került. A kórház szervezeti
keretein belül működő védőnői ellátás a Szociális Szolgáltató Központon keresztül
került biztosításra.

Szociális ellátás
Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ fenntartását 2013. július 1. napjától
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás vette át. A társulás tagjai: Edelény, Abod, Szakácsi,
Tomor, Lak, Hegymeg, Ládbesenyő, Balajt.
Az intézmény a következő telephelyeken működik:
3.3.1. István király útja 58.
házi segítségnyújtás,
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
szociális étkeztetés,
családsegítés,
gyermekjóléti szolgáltatás,
idősek nappali ellátása,
Árpád út 29.
idősek otthona,
otthoni szakápolás,
István király útja 65.
család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői ellátás).

Közművelődés
Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeum továbbra is az
önkormányzat fenntartásában működik. A képviselő-testület döntése alapján 2013103

ban a gyermekétkeztetést biztosító konyha, valamint az önállóan működő két óvoda
gazdasági ügyeinek intézése együttműködési megállapodás alapján (2013
szeptemberétől a Nefelejcs Óvoda a Szent Miklós Görögkatolikus Általános
Iskolához került), a Borsodi Általános Iskola, a Pedagógiai Szakszolgálat
üzemeltetése, valamint a technikai dolgozók kerültek az intézményhez.
Az intézmény jelenleg az alábbi intézményegységekből áll:
- Művelődési Központ, Borsodi út 9.
- Városi Könyvtár, István király útja 49. (Az igazgatás központja.)
- Szekrényessy Árpád Múzeum (Borsodi Tájház), Borsodi út 155., Váralja u. 1,
Váralja u.2., Borsodi Földvár
- Városi Televízió, Borsodi út 9.
- Panzió, István király útja 63.
- Rakaca-tavi Pihenő, Szalonna, Ibolya út 52.
- Konyha, Borsodi út 36. (3 melegítő konyha, Borsodi Általános Iskola, Mátyás
Óvoda és Bölcsőde, Egresi Óvoda)

4. Edelény SWOT analízise
Erősség
Természeti vonzerők: értékes tájképi környezet (Császta), illetve a
világörökség részeként nyilvántartott Aggteleki Nemzeti Park szomszédsága
Körvonalazódik a Coburg-kastély turisztikai-gazdasági szerepének erősödése
Testvérvárosi kapcsolatok (pl. a lengyelországi Siewierz-sel)
Járásközponti szerepének köszönhetően megtalálhatóak a városban a
legfontosabb közigazgatási intézmények (Munkaügyi központ, Földhivatal,
Okmányiroda)
Magas színvonalú, koncentrált egészségügyi alap és szakrendelési ellátás,
orvosi ügyelet, Koch Róbert Kórház, gyógyszertárak
Infrastrukturális erősségek: utak megújulása, járdaépítés, közterületek
tisztántartása (közhasznú munkások folyamatos alkalmazása), működő
vasútvonal
Vásárlási lehetőségek széles spektruma: műszaki, ruházati, mezőgazdasági,
élelmiszer üzletek, Penny Market, fejlett magán- és kiskereskedelmi hálózat
Megyeszékhely közelsége és jó megközelíthetősége
Nagyon jó közbiztonság, folyamatos rendőri jelenlét
Közintézmények nagy része felújított, jó állapotban van

Gyengeség
Népességszám csökkenése
Alacsony adóbevételek, kevés a saját tőke a fejlesztési célú beruházásokhoz
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Épített környezet vonzereje alacsony: Tájház, jellegzetes építészeti stílusban
épült és karbantartott templomok.
Vendégéjszakák száma minimális, a turisták a Coburg-kastély látogatásán
kívül nem töltenek el időt a városban
Alacsonyszintű marketingtevékenység és koordinálatlan rendezvényszervezés, kevés idegen nyelvű tájékoztatás, egységes arculat hiánya.
Hiányzó éves programterv, városi rendezvényeken alacsony részvételi arány
Magas színvonalú szállás- és vendéglátóhelyek hiánya.
Magas munkanélküliségi mutatók.
Alacsony a város külföldi tőkevonzó-képessége és az exportból származó
bevételek aránya
A nagyobb foglalkoztatók eltűntek a térségből
Kicsi a telephelykínálat
A helyi vállalkozások tőkeereje alacsony
Gyengült a térségi gazdasági kapcsolatrendszer
Kevés önkormányzati tulajdonú, művelésbe bevonható terület
A helyi gazdaság foglakoztatása jelentősen csökkent az elmúlt évtizedben
Bódva árvíz veszélye folyamatos fenyegetést jelent
Lehetőség
A turisztikai fejlesztések támogatása nemzetközi, hazai kormányzati és egyéb
forrásokból (pl. Földvár fejlesztés, szálláshely kapacitás növelése, turisztikai
szolgáltatások kiépítése és összehangolása).
Szociális gazdaság kialakítása
A civil szervezetek aktivizálása és támogatása
Ipari park fejlesztése
Helyben elérhető szolgáltatások fejlesztése
Fiatalok helyben tartása az oktatási, nevelési intézmények fejlesztésével
Az új iparágak betelepítése, képzett munkaerő megszólítása

Veszély
A földrajzi fekvésből adódó hátrány állandósulása, a város leszakadása a
körzet kedvezőbb adottságú településeitől
Az infrastrukturális fejlesztések lassulása
A környező települések, térségek és régiók kínálatának erősödése,
versenyképességének növekedése.
A tőkebeáramlás hiánya, a befektetők érdeklődése elmarad, vagy alacsony
szintű marad
A környezetszennyezés, megóvás és állapotjavítás terén nem történik pozitív
változás
Az értelmiség és a szakemberek elvándorlása a településről
A város versenyhátrányba kerül a Miskolc környéki településekkel szemben
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5. A pályázati rendszer átalakulása
Változik az uniós pályázati rendszer a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban.
A jelenleg még sok bizonytalanságot hordozó rendszer nyújtotta lehetőségek
megfelelő kihasználása kiemelt feladat a következő időszakban, amelyre nagy
hangsúlyt kell fektetnünk már a problémák, szükségletek feltárása, illetve a projektek
előkészítése során is. Továbbá aktív segítő szerepet kell vállalnunk a pályázati
források helyi felhasználásában, hogy a város gazdasági szereplői, civil szervezetei,
intézményei is támogatáshoz jussanak, ami közvetve a lakosság életszínvonalára is
pozitív hatással bír.
Az előttünk álló ciklusban is marad a korábban létezett pályázati eljárás, de a
közszférában a pályáztatás helyett kijelölés alapján lesz a forráskihelyezés. A területi
programok, illetve a közösségvezérelt helyi fejlesztések esetében a helyi
szereplőknek lehetőségük lesz a kiírásban, illetve a döntésben részt venni, a 300
millió forint alatti beruházásoknál pedig egyszerűsített eljárást vezetnek be.
Változik a támogatás kifizetésének és az önerő igazolásának szabályozása is, a
jövőben a támogatást szinte annak teljes összegében kifizetik, és csak az utolsó 10
százalék lehívásához kell igazolni az önerő rendelkezésre állását.
Nem jelennek meg olyan pályázati kiírások, amelyek keretösszege 1 milliárd forint
alatt lenne, továbbá a pályázati felhívás megjelenése és a benyújtási időtartam
kezdete között legalább 30 napnak el kell telnie a jövőben, ezzel is segítve a
minőségi előkészítési munkákat.
Az intézményrendszer is módosul a 1545/2013. Korm. Határozatnak megfelelően. A
közreműködő szervezetek a miniszterek irányítása alá kerülnek, a regionális
fejlesztési ügynökségek a megyei önkormányzatok irányítása alá kerülnek. Az egyes
Operatív Programok irányító hatóságai a tevékenység fókuszát adó területért felelős
szaktárcához kerülnek áthelyezésre helyettes államtitkári irányítás alatt.
A korábbi meglehetősen bonyolult eljárásrendek, jogorvoslatok előreláthatólag
egyszerűsödni fognak, amelyről az 1731/2013. Korm. határozat ad útmutatást.
Fő alapelvek:
- Új fejlesztéspolitikai intézményrendszer
- „Kiszervezések” megszüntetése
- Pályázatok értékelése intézményrendszeren belül
- Továbbképzési rendszer kiépítése
- Közbeszerzési rendszer átalakítása
- Egyszerűsített pénzügyi elszámolások alkalmazása
- Egyfokú jogorvoslat
- A
projektek
végrehajtásához
szükséges
engedélyezési
központosítása
- Egységes eljárásrend kidolgozása

eljárások
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Az előző, 2007-2013-as időszakban megismert Operatív Programok rendszere
részben átnevezésre kerül. 7 darab Operatív Program nevesítésére került sor az
elmúlt időszakban (+1 a végrehajtások koordinációjára felhasználandó forráskeret a
következők szerint:

Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK)
rögzített átfogó és hosszú távú fejlesztési irányai alapján kerültek ezen prioritások
meghatározásra, amelyek közül az önkormányzatok szempontjából a legjelentősebb
a gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása.
A területi operatív programok keretrendszerét a jelentős forráskeretekkel rendelkező,
az ország európai szinten felzárkózást igénylő minden megyéjére kiterjedő Területés Településfejlesztési Operatív Program (továbbiakban: TOP) mutatja be.
A TOP fő küldetése, hogy keretet biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések
tervezéséhez és megvalósításához. Ennek két fő alappillére:
1. Térség-specifikus gazdasági növekedés és foglakoztatás-bővítés: a TOP erős
gazdaság-fejlesztési orientációja miatt jelentősen hozzájárul ahhoz a kormányzati
törekvéshez, amely szerint a 2014–2020-as uniós fejlesztési források 60%-ának
közvetlenül a gazdaságfejlesztést kell szolgálniuk.
2. Területi és települési önkormányzati kompetenciákba eső feladatellátás kapcsán
felmerülő fejlesztési szükségletek kielégítése. Ezért a TOP fejlesztései között helyet
kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló
fejlesztések is. Ugyanakkor ezek esetében is szempont a legalább közvetett
gazdasági és foglalkoztatási hatás.
A TOP prioritástengelyei
1. Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
2. Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
3. Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken
4. A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés
erősítése
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5. Megyei és helyi emberi erőforrás-fejlesztések, foglalkoztatás- ösztönzés és
társadalmi együttműködés
6. Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban
7. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések – városi közösségek
identitásának, összetartozásának és elégedettségének fejlesztése (CLLD)
A TOP fejlesztési irányai:
I. Térség-specifikus erőforrásokra épülő, azokat gyarapító gazdasági növekedés és
foglalkoztatás-bővítés
II. Élhető és az üzleti szereplők számára vonzó települések
III. Helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása
Edelény Város Gazdaságfejlesztési Programjának fejlesztési prioritásait ezen
fejlesztési irányok és a helyzetelemzésben megismert helyi sajátosságok figyelembe
vételével kívánjuk meghatározni a következő fejezetben bemutatottaknak
megfelelően.
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II. A 2014-2019 KÖZÖTTI IDŐSZAKRA MEGFOGALMAZOTT FEJLESZTÉSI
ELKÉPZELÉSEK
Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés
során azok az igények kerüljenek előtérbe, melyek olyan probléma megoldására,
igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és
közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak.
A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az
éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat
valósítanak meg a ciklus évei alatt.
A településüzemeltetés során az Önkormányzat Képviselő-testületének figyelemmel
kell kísérnie az egyes közfeladatokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat és a vele
szemben keletkező bevételeket adott évben, illetve több év viszonylatában.
A növekvő költségvetési kiadással és a csökkenő költségvetési bevétellel járó
közfeladatok esetében rendszeresen vizsgálni kell azt, hogy közszolgáltatás
biztosítása más szolgáltatóval, illetve más módon nem lehetséges-e.
A településüzemeltetés során biztosítani kell a megalapozott költségvetéssel, és a
likviditás folyamatos figyelemmel kísérésével azt, hogy az üzemeltetéshez szükséges
pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. A pénzügyi problémák bekövetkezésének
lehetőséget előre kell jelezni, hogy a szükséges átcsoportosítás végrehajtható
legyen.
I.

PRIORITÁSOK RÉSZLETEZÉSE

1. prioritás GAZDASÁGFEJLESZTÉS
1.1.

Gazdaságélénkítés

1.1.1. Szociális gazdaság kialakítása
Az önkormányzat tulajdonában lévő Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 2014-ben
megkezdett mezőgazdasági startmunka programját a következő években tovább
bővíti a tervek szerint. A jövőben érdemes végiggondolni egy szociális szövetkezet
keretében szervezett foglalkoztatási társaságok alapítását és működtetését, melynek
keretében helyi termékek kerülnek előállításra és feldolgozásra. A szövetkezet célja,
hogy elősegítse a munkanélküliek munkába való visszailleszkedését szakmai
gyakorlat megszerzésével, illetve a munkában töltött idő növelésével, valamint
ellássuk azokat a feladatokat, melyeket ebben a hátrányos térségben a kockázatos
piaci viszonyok (pl. alacsony helyi jövedelmek miatt) piaci alapon működő
vállalkozások nem látnak el.
A foglalkoztatás mellett a kialakítandó társaság a munkavállalóknak szakképzést,
kompetencia alapú képzést, illetve a hátrányos helyzetű és tartós munkanélküli
személyeknek foglalkoztatási és életvitellel összefüggő képzést is nyújthatna. A
mezőgazdasági termelést a korábbi 5 hektár terület nagyság mellett további terület
bevonásával bővíthetjük. A mezőgazdasági szántóföldi termelés mellett gyümölcsfa
telepítéssel bővíthetnénk, valamint a korábbi két fóliasátor mellett egy harmadik
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fóliasátor felállítása is megtörténik. Ezekkel a beruházásokkal a korábbi
közfoglalkoztatotti létszámot sikerülhet megduplázni. Az állattenyésztés keretében
tojó tyúk beszerzésre valamint hízó sertés tenyésztéssel, illetve egy tanya
kialakítással próbálunk meg további munkahelyeket létesíteni. A mezőgazdasági
termékek felhasználása egyrészt az Önkormányzat tulajdonában lévő konyhákra
történő beszállítással, másrész egy szociális bolt kialakításával történhet. A
következő időszak feladata ennek a rendszernek a szervezeti kereteit felállítani, majd
gondoskodni működéséről.
1.1.2. Helyi gazdaságfejlesztés
Ipari terület fejlesztésének koordinálása, befektetőbarát szolgáltatások
kialakítása
Az első területen, az ipari park esetében a város konkrét fejlesztési elképzelésekkel
rendelkezik, mivel a rendelkezésre álló területek behatárolják a lehetőségeinket. A
befektetés ösztönzés (ipari parki) eszköztárát, befektetőbarát szolgáltatáskínálatot
kell kialakítani, amellyel vonzó környezetet tudunk megvalósítani. Folyamatban van a
város integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS) elkészítése, amely segítséget
nyújthat ennek megvalósításában. A helyi adókedvezmények területén a város
forráshiány miatt nem tud a jogszabály adta lehetőségeken belül ösztönző
eszközöket alkalmazni.
Feladataink a partnerek, és a beruházók felkutatása. A beruházóval a település
igényeinek legmegfelelőbb szerződési feltételek kialakítása, hogy a fejlesztések a
város arculatán, közművein, bevételi forrásain is jelentős nyomot hagyjanak.

Vállalkozói-gazdasági tanácsadás erősítése
A meglévő vállalatokkal kapcsolatosan tájékozódni szükséges a munkáltatók
elképzeléseiről, fejlesztési lehetőségeikről, problémáiról. A helyi vállalkozók minél
szélesebb körű tájékoztatása is kiemelkedő feladat, az őket érintő változásokról,
bevonni őket a döntést előkészítő folyamatokba, véleménykérés formájában. A
vállalkozások indítására alkalmas területeket meg kell hirdetni. Helyi emberek
vállalkozóvá válásának, meglévő vállalkozások bővítésének segítése, támogatása.
Az új vállalatokkal kapcsolatosan adott időközönként (évente, félévente) aktualizált
adatbázis létrehozása javasolt azon ingatlanokról, területekről, amelyek alkalmasak
vállalkozási tevékenységek folytatására. Ezt az adatbázist kell propagálni,
megküldeni iparfejlesztéssel foglalkozó vállalkozások, szervezetek irányába.
2014-ben újra megrendezésre került a 2010-es évig minden év végén megtartott
Önkormányzati évzáró rendezvény, ahol a helyi intézmények vezetői mellett a város
jelentősebb cégeinek képviselői kaptak meghívást, hogy megismerjék a város elmúlt
évének eredményeit, fejlesztéseit, majd egy fogadás keretében kötetlenül
megvitassák a következő év feladatait, együttműködési lehetőségeit. Az
önkormányzat szándéka a továbbiakban is megszervezni az eseményt Edelény
város életében meghatározó szereppel bíró intézmények, gazdasági és civil
szervezetek bevonásával.
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1.1.3. Munkahelymegőrzés és teremtés elősegítése
Foglalkoztatás
Az Önkormányzat, mint foglalkoztató, a Polgármesteri Hivatal, illetve az
önkormányzat fenntartásában működő intézmények dolgozóiért felelős, számukra
kell, hogy hosszútávon munkahelyet biztosítson elsősorban, ezzel is elősegítve a
helyben foglalkoztatást.
Emellett a közmunka és START programok tudnak lehetőséget nyújtani Edelény
leginkább nehéz sorban élő lakosainak.
A Start munkaprogramok az elmúlt években több szakaszban és többször is
megvalósultak, ezzel jelentős számú lakosnak adtak és adnak szerény, de legalább
átmeneti jövedelmet. Az Önkormányzatunk mellett a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. a város legnagyobb közfoglalkoztatója.
Kistérségi startmunka
mintaprogram keretében mezőgazdasági termelő
tevékenységet folytatunk az Önkormányzat tulajdonában álló 0300/11 hrsz
földterületen 5 hektár nagyságú termőföld megművelésével. A programban a
korábban részletezett növények termesztésére került sor. A program eredményeként
megtermelt zöldségek az önkormányzat tulajdonában álló konyhákon kerülnek
hasznosításra.
A közfoglalkoztatási programokban folyamatosan részt vesz az Önkormányzatunk,
az intézményeink és Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. is. Jelenleg is jelentős
számú edelényi lakos bevonásával és foglalkoztatásával dolgozunk a város szebbé,
élhetőbbé tételén.
A Startmunka programok ráépülő elemeként az elkövetkező években
mezőgazdasági programelemek (zöldség- és gyümölcstermesztés és állattartás)
bővítését tervezzük, valamint gyümölcs feldolgozó és tésztaüzem létrehozásának
jogosultságát kell megvizsgálni az elkövetkező években.
1.2.

Turizmusfejlesztés

1.2.1. Összehangolt turisztikai tevékenység kialakítása
Kínálati elemek felmérése a városban és a térségben, ezek
összekapcsolása
Az államalapítás kori Borsodi Földvár a település legrégebbi védett emléke, melyet
Anonymus említ először a Gesztájában: „Borsut Bunger fiát Árpád kiküldte a Tátra
hegyei felé, hogy a területet kikémlelje és alkalmas helyen várat építsen.” – és ez e
Borsodi Földvár. A vár a történelmi Borsod vármegye első ispánsági központja és a
megye névadója, esperesi székhely. De ezen kívül is gazdag épített emlékekben a
város: gótikus református templom (1330 körül), barokk L’Huillier-Coburg kastély
(1730), késő barokk Edelény-borsodi református templom (1791), Erzsébet Királyné
Fogadalmi Templom (római katolikus) (1905), görögkatolikus templom (1983),
Borsodi Tájház három épülete (népi építészeti emlék) (20. század eleje), a L’HuillierCoburg kastély rokokó freskói (1769, Lieb Ferenc)), a L’Huillier-Coburg kastély
különböző stílusú kályhái, a Művelődési Központban lévő relief (Schrammel Imre
alkotása, 1985).
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2014-ben adták át a nagyközönség számára a felújított L’Huillier-Coburg kastélyt és
a körülötte lévő park egy részét (I. ütem), és az azt körülölelő kitisztított, revitalizált
Holt-Bódvát. A Borsodi Tájház új kiállítással és épületszárnnyal bővült, megkezdték
egy új sporttelep építését, a belvárost felújították és több épület is megújult az
önkormányzat pályázatai révén az elmúlt években.
A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága által elindított „Kastélysziget KulturálisTurisztikai Központ Edelény - A Cserehát és a Galyaság turisztikai fejlesztése az
edelényi L'Huillier-Coburg-kastély vonzerejének fejlesztése révén felújított Kastély
kulcsszerepet játszik a város életében, magas látogatószámot generál Edelényben.
Azonban azt tapasztaljuk, hogy a kastély látogatóit a vártnál sokkal nehezebb
elcsábítani a város további látnivalóinak megtekintésére.
Csak egy állomásnak tekintik Edelényt, ahonnan a kastély megismerését követően
tovább is állnak, nem éreznek késztetést a többi helyi érték megismerésére. Nagy
gyengesége a városnak, hogy szinte nem rendelkezik szálláshellyel, illetve a
vendéglátóhelyek száma és nyitva tartása sem turista barát, így nincsenek
ösztönözve az idelátogatók a hosszabb időtartam eltöltésére. A jövőben a
lehetőségek jobb kihasználásában rejlik a megoldás, aminek köszönhetően
megnőhet a turizmus szerepe és értéke Edelényben, s ez által nőhetnek az ebből
származó bevételek.
Imázs-erősítés
A környező települések szintén gazdagok természeti és épített kincsekben, ezek
megismerése és megismertetése ösztönözheti az idelátogatók számának
növekedését, a visszajáró vendégkör kialakítását. A folyamatosan bővülő helyi
értéktárak alapján összeállított, egységes arculattal rendelkező kiadványok, plakátok
figyelemfelkeltő ereje nagyobb, mintha pontszerű beruházásokat hajtanánk végre.
Egyeztetéseket kell folytatnunk a jövőben a környezető települések vezetőivel, és
esetlegesen együtt pályázni, keresni a lehetőségeket a magyarok és a külföldiek
megszólítása érdekében.
1.2.2. Meglévő turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Turisztikai szolgáltatások kínálatának bővítése
A legnagyobb – eddig alig kihasznált – lehetőség az idegenforgalom és a turizmus,
melyet a város hagyományainak és értékeinek jobb menedzselésével,
propagálásával is erősíteni kell. Ki kell dolgozni azt a koncepciót, mely alapján ezen
elképzeléseinket elkezdjük megvalósítani. A jelenlegi értékek megőrzése ezen a
területen is nagyon fontos feladat lesz. Évek óta probléma, hogy nem tudunk élni a
földvár adta lehetőségekkel. Biztosítani kell a tájház egész éves használatának
lehetőségét. Ez az elképzelés a tájház, a földvár és a kapcsolódó szolgáltatások
komplex fejlesztésével valósulhat meg. A fejlesztés központi eleme a Borsodi Földvár
sáncainak, kapuszerkezetének és korabeli házaknak az újjáépítése lenne a Földvár
„feltámasztása” érdekében. Ezen fejlesztés Önkormányzatnak egyik kiemelt célja. A
komplex fejlesztés eredményeként megvalósulna a Császtai búcsúnak helyet adó
Nagy-Császta szőlőhegy lovas túra útvonallal történő összekapcsolása a Tájházzal,
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és a Földvárral. A felújított tájház is sokkal több lehetőséget hordoz magában, mint
amennyit eddig kihasználtunk. Még több tartalommal, még több rendezvénnyel kell
megtöltenünk a tereket. Meg kell szólítanunk olyan helyi termelőket, akik
rendelkeznek forgalmazási engedéllyel, áruinak alkalmankénti kóstoltatása, vagy
állandó bemutatása is járható út a Tájház népszerűsítése érdekében.
A Bódva Tájházat körülvevő szakaszán a csónakázási lehetőség megteremtése,
strandröplabda és strandfoci pálya kialakítása távlati terv, de megfelelő támogatások,
esetleges magántőke bevonása mellett megvalósítható lenne.
Átgondoltabb, és az elmúlt időszakban tapasztalt igényekhez igazított cselekvési
tervet kell készítenünk a jövőben. Úgy kell kialakítani a programtervet, hogy az év
minden időszakában kerüljön megszervezésre rendezvény, s a megfelelő
intézményi, szolgáltatói (vendéglátás, szállás, kísérő programok) is rendelkezésre
álljanak.
Szálláshelyek kialakítása
Szálláshelyek tekintetében nagyon rossz mutatókkal rendelkezik a városunk.
Önkormányzati tulajdonban a belvárosban található panzió van, amely leginkább
munkásszállóként működött az elmúlt években a kastélyban folyó építkezés miatt.
Az épület lelakott, felújításra és bővítésre szorul a jövőben a vendégéjszakák
számának és ezen keresztül a bevételek növelésének érdekében. Hozzánk érkező
delegációk, csereprogramban résztvevők, a városunk és a környék iránt érdeklődő
turisták elszállásolását meg kell tudnunk oldani a közeljövőben.
Emellett ösztönözni kell a városban élő és tevékenykedő, főként helyi vállalkozókat,
hogy minél többen próbáljanak pályázati források bevonása mellett
szálláshelyfejlesztésbe kezdeni.
Szintén önkormányzati tulajdonban található a Rakaca-víztározó partján álló pihenő,
amelyben szintén nagy lehetőségek vannak és bevételi forrása lehetne városunknak,
ha valamilyen támogatás felhasználásával felújítanánk.
Császta bekapcsolása
Városunknak és az érintett területen ingatlannal rendelkező tulajdonosoknak óriási
lehetőség rejlik a Császta szőlőhegy turisztikai célú hasznosításában. Erre a területre
további fejlesztési elképzeléseket kell kidolgozni, mellyel a bor kedvelőit, a csendre
vágyókat, a túrázókat még nagyobb számban ide tudjuk csalogatni. Császtai út
belterületi szakaszától indulva az első bekötő földútig aszfaltburkolat került kiépítésre
a 2010-es árvizet követően. 2013-ban ennek folytatásaként a következő szakaszt is
felújítottuk, majd harmadik ütemben a kivezető út maradék pormentes szakaszára
meleg aszfalt burkolat kiépítése tervezett 2015-ben. A terveket úgy kell
megvalósítani, hogy az idelátogatók a mai kor követelményeinek megfelelő
infrastruktúrával találkozzanak (kivezető út karbantartása, szálláshely, közművek),
ugyanakkor megmaradjon a táj eredeti jellege. A szőlőhegy ivóvízellátását is meg
kívánjuk oldani a belterületi ivóvíz gerincvezeték hálózat Császtai úti folytatásával.
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Az önkormányzati tulajdonú területeken rendezvényeket kell megvalósítani
hagyományteremtő céllal. A meglévő szabadtéri pihenőhely bővítésével egy jó
színvonalú piknikező helyet kialakíthatunk ki egy zárható és egy nyitott résszel,
grillezési és szalonnasütési lehetőséggel.
A helyreállított uradalmi pince alkalmas vendéglátásra, a szabadtéri színpad, a tágas
zöld terület, a kialakított parkoló helyet adhat a meglévő rendezvények mellett
további hagyományteremtő céllal megszervezésre kerülő nagy érdeklődésre számot
tartó események megtartására.

2. Prioritás SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
ÉLHETŐBBÉ TÉTELE
2.1.

ÉS

A

LAKÓKÖRNYEZET

Modern kisvárosi környezet kialakítása

2.1.1. Infrastruktúrafejlesztés
A városképet rontó épületek rehabilitációja, szociális
városrehabilitációja
• A 27. számú főúton - Sajószentpéter felől – a városba érkezőket a Szentpéteri
úton lévő volt bányász lakások látványa fogadja, melyek közül néhány
kivételével a többség felújításra szorul. A többlakásos társasházak tulajdoni
viszonyai szinte kizárják annak lehetőségét, hogy európai uniós, vagy hazai
forrás igénybevételével újuljanak meg ezen épületek. A lakások
tulajdonosainak többsége ugyanakkor anyagi helyzeténél fogva önerőből nem
képes finanszírozni a felújításokat. Meg kell találni a megoldást az érintett
lakások energetikai racionalizálására, és homlokzati felújítására annak
érdekében, hogy az épületek városképet építő/szépítő arculatot nyerjenek.
Egyetlen
megoldásnak
a
szociális
városrehabilitációs
pályázatok
mutatkoznak, melynek akadálya a lakások tulajdoni viszonyainak helyzete
lehet.
• A városközpont felé haladva az Antal György úton található „Kolónia”
épületegyüttes rendkívüli rossz állapota miatt kizárólag elbontásával járulhat
hozzá a városkép javításához. Az épületben lévő lakások tulajdonosi
összetétele esetenként olyan szövevényes (10-12 tulajdonos), hogy az
Önkormányzat eddigi próbálkozásai nem vezettek eredményre a megvásárlás
tekintetében.
• Az Antal György úton további ingatlanok bontása lehet szükséges az
egységes utcakép kialakítása érdekében. Az Antal György út 12. (volt KISZ
lakások mellett) és 24. szám alatti ingatlanok (Kincsem melletti épület a
gyalogos híd mellett) kivásárlása, és bontása nagyban javíthatná a belváros
látképét.
• A belváros talán legrobosztusabb épületei a Borsodi út 2. és 4. szám alatti
társasházak, melyek épületmagasságukkal, és építészeti arculatukkal
rendkívüli mértékben rombolják a városképet. A Kastéllyal szembeni
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elhelyezkedésük nagy mértékben hozzájárul az épületek társadalmi
elfogadtatásának nehézségéhez. Jelenlegi helyzetben kizárólag felújítással,
homlokzati arculat kialakításával, és esetleges magastetővel történő
ellátásával javulhatna a városképi megítélése.
• Megfontolásra érdemes a Borsodi út 30. és 32. szám alatti családi házak
létjogosultsága városképi értelemben. A Borsodi út Bódva hídtól induló
szakaszán, a páros oldalban ezen társasház az, mely nem oktatási,
közszolgáltatás vagy kereskedelmi tevékenységnek ad helyet, tehát
megfontolandó jövőbeni megvásárlásuk, és az új városi Sportteleppel egy
tömbbe vonásuk, más célú hasznosításuk.

A belterületi utak és járdák állapotának javítása
A helyi közutak útkategória szerinti hossza:

A városban található belterületi úthálózat szinte teljes egészében pormentes
burkolattal rendelkezik. Karbantartás keretében szükséges az évenkénti kátyúzás
mely 2014 évben is elvégzésre került. Az úthálózaton a megnövekedett gépjármű
forgalom és teherautók hatására több helyen hálósodás tapasztalható az aszfalt
kopórétegen. Ezen felületek javításával megelőzhető az út nagyobb mértékű
állagromlása. Teljes korszerűsítésre került sor a Belvárosi Gyűjtőút, István király útja,
Deák F., Bódva, Katona, Malomszög, Móricz Zs. utakon az elmúlt években.
Felújításra kerültek a Muskátli, Póts A., Alkotmány és Rózsavölgyi utak is.
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Felújításra szorulnak a főközlekedési utak mellett található autóbusz megállóhelyek.
Az elmúlt években a kastély előtti és a Finkei út végén található autóbusz
megállóhely pár került átépítésre, korszerűsítésre. A Finke – Erkel F. utak
kereszteződésénél található megállóhelyek korszerűsítési terve elkészült, a
kivitelezés fedezet biztosítását követően megkezdhető.
A járdák állapota a város egész területén nagymértékben javult az elmúlt évek
közmunka programjának keretében megvalósuló felújításoknak és a pályázati
beruházásoknak köszönhetően. A szükség szerinti felújításokat, új járdák építését a
programokban szerepeltethető mértékig tovább folytatjuk.
Reményeink szerint már a 2015-ös évben felújításra kerülhet a 27. számú főút
belterületi szakaszának 7+728 – 9+094 km szelvények közötti szakasza, mely
alapvetően a Sajószentpéter felőli várostáblától számított mintegy másfél km-es
szakaszt érinthet a MOL benzinkútig.

Közvilágítás, ivóvíz ellátás, csatornázás folyamatos
fejlesztése, karbantartása
Közvilágítás állapota, karbantartás
A közvilágítási hálózat az egész városban ki van építve. Utolsó komplex közvilágítási
hálózat felújítása 2000 évben volt, ahol a közvilágítási lámpatestek 50%-a
korszerűsítésre került. Az elmúlt években az István király útja belvárosi szakaszán
került kiépítésre kandeláberes hálózat. 2014 évben 15 db lámpatest került
felszerelésre, meglévő hálózatra a belterületi utcákban. Jelenleg 1073 db lámpatest
üzemel. Célszerű amennyiben pályázati lehetőség nyílik a meglévő régi típusú főleg
70W és 150W-os lámpatesteket (500 db) LED-es fényforrásokra korszerűsíteni. A
közvilágítás karbantartását az ÉMÁSZ Hálózati Kft. végzi.
Ivóvíz hálózatrekonstrukció
Az ivóvíz és szennyvízhálózat üzemeltetése 2012. június 01. napjától az ÉRV Zrt-vel
kötött üzemeltetési szerződés keretében történik. A vezetékek állapota már elavult
teljes rekonstrukcióra van szükség. Az önkormányzat nem rendelkezik saját
vízbázissal, más szolgáltatótól kell vásárolnia. Ezáltal viszonylagos kiszolgáltatott
helyzetben van. Fontos feladat, hogy hosszútávra gazdaságos, jó minőségű,
egészséges vízellátás biztosítva legyen a városban.
A város elosztóhálózatának hossza jelenleg: 54,8 km, a bekötővezetékeké 22,07
km.
Edelény területén az ivóvíz fogyasztási helyek száma jelenleg:
lakás:
3285 db;
csoportos:
721 db;
közületi:
235 db;
közkifolyó:
18 db.
159 db.
tűzcsap:
Az elmúlt években az István király útján, Deák F. úton és a Tóth Á. út belvárosi
szakaszán került sor gerincvezeték felújításokra. Az üzemeltető javaslata alapján az
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Arany J. és Lévay úti ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciós tervei elkészültek, mely
alapján az érintett régi korszerűtlen hálózat felújítása megtörténhet. A használati díj
elszámolásnál lehetőség szerint tervezni fogjuk a gerincvezetékek cseréjét.
A Császta szőlőhegy ivóvízellátását is meg kívánjuk oldani, gerincvezeték
kiépítésével, a Császtai út - Nyár út kereszteződésétől a szőlőhegyen található
Harangtoronyig, illetve oldalágak kiépítésével a területen található ingatlanokig.
Szennyvíz
A szennyvízelvezetés- és tisztítás területén vannak megoldásra váró feladataink. A
városunk szennyvízcsatorna hálózata csaknem teljes, ami környezetvédelmi
szempontból igen jónak mondható. Azonban vannak még városszéli területek, ahol a
csatornázást meg kell oldani. Amennyiben ezeken a részeken is megépül a csatorna,
úgy a településünk 100 %-os mértékben csatornázottá válik. A szennyvíztisztító telep
rekonstrukciója és a hálózatfejlesztésre előkészítési fázisban van egy megközelítőleg
1 milliárd forintos beruházás, mivel a technológia elavult és nem képes feladatát
maradéktalanul ellátni. Az önkormányzat eredményesen pályázott és valósította meg
a KEOP pályázati kiírás első fordulóját. A beruházás tehát a 2014-2020-as
programozási időszakban megkezdődhet. Az elmúlt években az István király útján és
a Deák F. úton került sor gerincvezeték felújításokra. Az üzemeltető javaslata
alapján a Tormás úti szennyvízcsatorna rekonstrukciós tervei elkészültek, mely
alapján az érintett régi korszerűtlen hálózat felújítása megtörténhet. A használati díj
elszámolásnál lehetőség szerint tervezni fogjuk a gerincvezetékek cseréjét.
2.1.2. Biztonságos környezet kialakítása
Közrend, közbiztonság, bűnmegelőzés
Településünkön a folyamatos rendőri jelenlét ellenére is gyakoriak a közrend és
közbiztonságot veszélyeztető cselekmények, a belvárosban az elmúlt években több
rongálás is történt. Annak érdekében, hogy a városban még kevesebb garázda,
illetve a közrendet és közbiztonságot veszélyeztető bűncselekmény következzen be,
2014-ben térfigyelő rendszer kiépítésének I. üteme keretében 16 térfigyelő kamera
került kihelyezésre városszerte.
A jövőben fokozatosan tervezzük a rendszer bővítését, ezzel is a város minél
nagyobb részét biztonságossá téve.
Nagy problémává vált az elmúlt években a kóbor ebek száma Edelényben. Ezek az
állatok bizonytalan egészségi állapotúak, ápolatlanok, többnyire nem rendelkeznek a
kötelező oltásokkal, a lakosság körében félelmet keltettek és keltenek jelenleg is. A
gazdátlan kutyák számának emelkedésével párhuzamosan megszaporodtak a
lakossági bejelentések is, amelyek sürgős lépések megtételére késztették az
önkormányzatot. Ennek eredményként 2014 végén egy 16 férőhelyes kennel kezdte
meg működését a kialakított telepen, ezzel növelve a városlakók biztonságérzetét és
a városkép összhangját. Az állategészségügyi telep beindítása óta csökkentek a
kóbor ebek a város területén, terveink szerint az elkövetkező években folyamatos
begyűjtéseknek köszönhetően, minimalizálni tudjuk azon ebeket, melyek a
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gazdátlanul kóborolnak és félelmet keltenek a lakosság szempontjából a
városunkban. A jövőben az igényeknek megfelelően esetleges további bővítések
várhatóak.
Közterület felügyelők/polgárőrség
A Képviselő-testület 2015. március 19-ei ülésén döntött arról, hogy a helyi
közbiztonság erősítése érdekében önkormányzati rendészeti szervet hoz létre, az
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának keretein belül. A tervek szerint 2015.
július 1-jével 2 fővel induló közterület felügyelet jelentős szerepet kaphatna a város
közbiztonságának, közterületek védelmének megszervezésében. A közterület
felügyelet mellett elengedhetetlen egy megfelelően szervezett, jól működő
polgárőrség létrehozása, mely szervezet a helyi rendőrkapitányság szakmai
irányítása mellett, és a közterület felügyelettel szorosan együttműködve jelentős
szerepet kapna a közbiztonság javításában. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján
kellő figyelmet kell fordítani ezen civil szervezet támogatására, és személyi
összetételére. Remélhetőleg hamarosan feláll egy olyan helyi polgárőrség, mely
elnyerheti a lakosság bizalmát, segítséget és biztonságérzetet teremt a helyi
lakosság körében.

Csapadékvíz elvezetés, árvízvédelem
Csapadékvíz elvezetés
Az elmúlt időszak csapadékos időjárása miatt a vízelvezető hálózatok a
megnövekedett vízhozamokat nem tudták kellőképpen befogadni. Méretezett és
megfelelően megépített, karbantartott rendszert kell kiépíteni, mely biztonsággal
levezeti a csapadékot az érintett területekről.
Tanulmányterv készült a város belterületi vízrendezésére, mely alapján megalapozott
javaslatokat lehet előkészíteni az egyes részterületek tervezésére és csapadékvíz
elvezetésének kiépítésére.
A tanulmányterv a város külterületén összesen 48 db részvízgyűjtőt határolt le. A
meglévő ismert problémák tervezett főbb megoldási elemei:
A város belterületi vízrendezésének megvalósításánál alapvetően három területre
kell összpontosítani:
a külterületekről szabályozatlan módon lefolyó vizek felfogására, a szállított
hordalék leválasztására és a vizek megfelelő árokrendszerbe történő bevezetésére;
a település belterületét elérő természetes vízfolyások (Sápi- és Kincsempatak, Petustanyai főárok, Tormás-árok), illetve vízmosások rendezésére, a
megfelelő szelvényű meder kialakítására, szükség esetén a meder szilárd burkolattal
történő ellátására, illetve a közúti és vasúti hidak felülvizsgálatára és szükség esetén
átépítésére a káros duzzasztás elkerülése érdekében;
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a város belterületi utcáinak, közterületeinek, valamint az ingatlanok
csapadékvíz-elvezetését szolgáló, megfelelő méretű és lejtésű árok, illetve
csatornarendszer kialakítására. Ennek során elsősorban nyitott felszínű árokrendszer
kialakítását tervezzük, azonban – különösen a lefolyástalan szakaszokon –
előfordulhat, hogy speciális esetekben (pl. 0,8 m medermélység alatt, díszburkolattal
ellátott közterület, díszpark, stb.) zárt szelvényű csapadékvíz-elvezető
csatornahálózatot kell kialakítani.
A vízgyűjtőnkénti tervezési munkálatok előtt szükséges egy átfogó, részletes, minden
felszíni objektumot tartalmazó geodéziai felmérés elvégzése. Ezt követően a jelenleg
rendelkezésre álló hidrológiai számítást pontosítása történik meg, a nagyobb
részvízgyűjtőket a geodézia alapján tervezett lefolyási irányok alapján felosztásra
kerül. A város valamennyi utcájában lehetőség szerint kétoldali vízelvezető árok
kerülne megtervezésre.
Az elkészített koncepció hangsúlyozza, hogy az alacsonyabb fekvésű,
csatornázatlan területeken milyen fontos a csapadékvíz elvezetése. Egy
özönvízszerű zápor, vagy bőséges havazás utáni olvadás emberek százainak életét
teheti lehetetlenné, akár hetekre. Ennek megfelelően a koncepcióban a belvíz
elvezetési munkák mellett a nagy mennyiségű víz gyors elvezetését célozzák. A
koncepcióban felvázolták Edelény városban ezzel a gonddal érintett területeit,
valamint azokra javasolt megoldásokat. A leírtak megvalósításával az érintett
városrészeken élők életkörülményeinek, biztonságérzetének javítása a cél.
Az elmúlt években megépült a Belvárosi gyűjtőút melletti zárt csapadékvíz-elvezető
rendszer mely nagymértékben segíti a belváros csapadékvíz-elvezetését a Bódva
folyó és a Császtai patak irányába. Korszerűsítésre kerültek továbbá az István király
útja, Deák út, Bódva és Katona József utaknál található csapadékvíz-elvezető
rendszerek is.
Árvízvédelem, hídfejlesztés
Az árvízvédelem szempontjából szükséges a városon áthaladó Bódva folyó
depóniájának teljes hosszában történő magasítása és megerősítése. Az érintett
gátszakasznak a tulajdonjoga és kezelése nem az önkormányzatnál van, ezért és a
várhatóan nagyon magas kivitelezés költség miatt csak állami szerepvállalással
látszik megvalósíthatónak a teljes körű árvízvédelem.
Szükséges az árvízi
védekezés megoldásához a becsatlakozó árkok, patakok, vízfolyások bekötéseihez
átemelő pontok műtárgyainak a
átemelő szivattyúk beépítése, vagy mobil
kialakítása.
Az egyik nagy problémát jelentő belvárosi Bódva híd nem felel meg a vízügyi
elvárásoknak, a folyó akadálymentes lefolyásának biztosítására. A Magyar Közút
Nonprofit ZRt. tervezési díszpozíció keretében meghívásos pályázatot írt ki a híd
átépítésére vonatkozóan. Az új híd a vízügyi előírásoknak megfelelő pillértávolsággal
és magassággal kerül megtervezésre a településre vonatkozó rendezési terv szerint,
jelenlegi helyén átépítve. A kerékpáros közlekedés balesetmentes biztosításának
figyelembevételével fog készülni a hídterv.
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A város keleti oldalán elhelyezkedő külterületről a vasúti töltéshez érkező csapadékvizek elvezetésére az előzőekben említett Tanulmányterv figyelembevételével lehet
előkészíteni a további folyamatokat, szükség esetén a tervezést és csapadékvíz
elvezetés kiépítését.
A Sápi patakon épített külterületi záportározó az eddigi viszonyok mellett betölti
feladatát, már több esetben látható volt, hogy nagyobb vízmennyiséget tart vissza és
szabályozott mennyiséggel enged át a város felé.
2.2.

A városi intézmények fejlesztése

2.2.1. Közösségi, oktatási intézmények fejlesztése
A nevelési, oktatási, közművelődési intézmény-hálózat fejlesztését, korszerűsítését
és segítését továbbra is fontosnak tartja önkormányzatunk, az intézményvezetőkkel
napi szintű kapcsolatban áll hivatalunk. Az önkormányzati fenntartású intézmények
felújításánál és energetikai korszerűsítésénél ki kell használni az EU-s és egyéb
források minden lehetőségét.
A Művelődési Központ felújítása, korszerűsítése
A város életében központi szereppel bír az épület, több helyi csoport, klub az
intézmény helyiségeiben tartja foglalkozásait, találkozóit, illetve bérbe vannak adva
az év jelentős részében az egyes termek. Az intézmény 2007-ben került részleges
felújításra, de az épület külső megjelenése elavult. Statikai problémák egyre
jellemzőbbek, az épület üzemeltetése nagy terhet ró városunkra a korszerűtlen fűtési
rendszernek köszönhetően. Az infrastrukturális problémák ellenére a helyiségekben
magas színvonalon tudják biztosítani a városlakók kulturális igényeinek kielégítését,
a különböző szervezetek és intézmények rendezvényeinek lebonyolítását. A jövőben
pályázati forrás felhasználásával meg kell valósítanunk az intézmény energetikai
fejlesztését, a berendezések cseréjét, hogy a központ be tudja tölteni funkcióját.
Bányász klub
Régóta fennálló problémát jelent a funkcióját vesztett volt Bányászklub épülete
(Kenderföldi út 12/A), amely sok éve használaton kívül van, ennek köszönhetően
állapota folyamatosan romlik, üresen áll. Folyamatosan kerestük a konstrukciókat,
amelynek köszönhetően saját forrás hiányában külső forrás bevonása mellett
felújíthatnánk az épületet és olyan funkciókkal láthatnánk el, amely az Önkormányzat
és a városlakók hasznára válna. A következő időszakban kell megoldást találnunk az
épület rekonstrukciójára és hasznosítására.
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Könyvtár
1960-as években épült, feltehetőleg egy már meglévő épület többszöri bővítésével
kialakított városi könyvtár 2014-ben hatalmas felújításon ment át. A bővítés mellett
bútorok is beszerzésre kerültek. Az emelet egy része még beépítésre vár, illetve az
új könyvtár udvarát kell még úgy kialakítunk, hogy közösségi térként tudjuk használni
a jövőben.
Borsodi Általános Iskola
A Borsodi városrészben található, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásában, de az önkormányzat üzemeltetésében lévő iskola felújítása és
bővítése szintén egy olyan feladat, amelyet a következő néhány évben meg kell
valósítanunk. A gyermeklétszám folyamatosan nő az intézményben, de nincsenek
meg azok a feltétel, amelyek a XXI. század követelményeinek megfelelnének, az
épület állaga leromlott, a működtetése nagy terheket ró az önkormányzatra.
A mindennapos testnevelés bevezetése miatt szükséges lenne a jövőben egy
tornaterem megépítése. A jelenlegi tornaszobában a teljes kihasználtság mellett 40
testnevelési órát tudunk elhelyezni. 2015 szeptemberétől változatlan csoportszám
esetén a heti testnevelési órák száma: 65.
Mivel a gyermekek egész nap az iskolában vannak, szükséges lenne a tanterem
bővítés mellett csoportszobákra, ahol kiscsoportos foglalkozásokat tudnánk
lebonyolítani. Nincs rendes szaktantermünk egy sem! Nincs szilárd burkolatú udvari
rész, ahol kedvezőtlen időjárás esetén is ki lehetne jönni az udvarra.
Egy pályázati forrásból megvalósított, átfogó infrastrukturális beruházás segítségével
meg kell próbálnunk kialakítani egy modern iskolát, melynek keretében a tantermek
számának növelése is megoldhatóvá válik.
Óvodafejlesztés
Az önkormányzati fenntartásban működő Mátyás Óvoda 3 telephelyen végzi a 3-6
éves gyermekek nevelését. Mint ismert, a Mátyás király út 1.szám alatt lévő épület
2014-ben felújításra és bővítésre került, azonban a Mátyás király út 7/a, illetve a
Bányász út 2.szám alatt található ingatlanok állapota sem kielégítő. Az omladozó
vakolat, a beázások, a korszerűtlen nyílászárók, a villamos és fűtési rendszer olyan
problémák, amivel nap, mint nap meg kell küzdeni az ott dolgozóknak, hogy ennek
ellenére biztonságos környezetet teremtsenek a kicsinyeknek. Anyagi lehetőségeink
és a pályázati lehetőségek figyelembe vétele mellett, esetleg több ütemben, de
megoldást kell találnunk a problémákra.
2015 elején pályázatot nyújtottunk be a régóta kihasználatlanul álló volt finkei
általános iskolai épület fejlesztésére, amelynek keretében a funkciónélküli épületben
2 csoportszobás, 52 férőhelyes óvodai feladat-ellátási hely kialakítását tervezzük.
Ennek oka, hogy a Köznevelési törvény változásai arra köteleznek minket, hogy
minden 3-6 éves gyermeket el kell helyeznünk a nevelési intézményekben, de nem
hivatalos becslések alapján körülbelül 40 főre tehető jelenleg azon főként a finkei
városrészben élő gyermekek száma, akik nem járnak óvodába, nem részesülnek
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életkoruknak megfelelő nevelésben, sokszor a rendszeres, napi többszöri
étkezésben sem. Ezzel a fejlesztéssel 4 darabra nőne a nevelési intézményünk
telephelyeinek száma
Infrastrukturális beruházások és eszközbeszerzések segítségével kell megújítanunk
a meglévő telephelyeket, hogy az egyetlen fenntartásunkban lévő nevelési
intézmény továbbra is magas színvonalon működhessen.
2.2.2. Egészségügyi és szociális intézmények fejlesztése
A bölcsődei ellátás biztosítása
Felgyorsult világunkban a szülőknek egyre hamarabb meg kell hozniuk azt a döntést,
hogy a gyermek megszületését követő legrövidebb idő alatt visszatérjenek
munkahelyükre. Ennek eredményeként növekvő igény jelentkezik a bölcsődei ellátás
fejlesztésére. Városunk egyetlen önkormányzati fenntartásban lévő bölcsődéje két
csoporttal működik teljes kapacitáskihasználtság mellett a Mátyás király útja 7/a
szám alatt. Az épület felújítása időszerű a következő időszakban, illetve pályázati
lehetőségek megjelenése esetén esetleges bővítési lehetőségeket is mérlegelni
szükséges.
A fejlesztések célja a meglévő épületrész, bölcsődei szárny felújítása, korszerűsítése
és bővítése oly módon, hogy a gyermeknevelés megfelelő körülményeinek
színvonalát növelni, intézményünk fenntartási költségeit csökkenteni tudjuk, valamint
az épület akadálymentesítése is megoldhatóvá váljon.

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ Idősek Otthonának
bővítése
Az elmúlt időszakban Környezet és Energetikai Operatív Program keretében
Épületenergetikai fejlesztésre nyertünk támogatást megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva. Jelenleg az épület korszerűtlen, elavult, rossz
energetikai mutatókkal rendelkezik, nyílászárói, fűtési rendszere nem felel meg az
előírásoknak.
Az intézmény épületegyüttesének üzemeltetése magas költségekkel jár, amely áram
és fűtésköltségei jelentősen csökkenni fognak a beruházást követően.
A szociológiai és társadalmi változásoknak köszönhetően a bentlakásos intézmények
iránt jelentős igény mutatkozik, melyet az intézményi elhelyezésre várokozók magas
száma is igazol. Az Idősek Otthona jelenleg csak részben felel meg a jogszabályban
előírt tárgyi feltételeknek. Egy bővítésnek köszönhetően az itt élők komfortosabb
körülmények között tölthetnék el nyugdíjas éveiket. Fokozott anyagi terhet jelent az
intézménynek az elhasználódott eszközök, bútorok, berendezési tárgyak folyamatos
cseréje, mely az idős emberek méltó környezetének biztosításához elengedhetetlen.
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Orvosi rendelő
Az egészségügyi alapszolgáltatások ellátása folyamatos, 2014-ben megújult az
István király útja 65. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan, így
korszerű épületben tudják folytatni tevékenységüket a védőnők, a gyermekorvosok
és a fogorvosok. Feladatunk a jövőben az állagmegőrzés, az elhasználódott
eszközök, bútorok cseréje, illetve az esetlegesen megüresedő praxisok feltöltése.

Családsegítő szolgálat
A Családsegítő szolgálat szintén egy megújult intézményben folytatja működését
2015 tavaszától. Az intézmény keretein belül megvalósuló tevékenységek ellátása
folyamatos, ezt kell biztosítanunk a jövőben is. A felelős működtetés, az
állagmegóvás itt is kiemelt feladat, amely mellet eszközbeszerzésre kell forrást
biztosítanunk a jövőben esetleges páylázati lehetőségeket kihasználva.

3. prioritás KAPCSOLATFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
3.1.

A város megítélésének javítása

3.1.1. A településen belüli kapcsolatrendszer fejlesztése
Lakossági fórumok
A polgármesteri és képviselői fogadóórák mellett jelentős szerepe van a lakossági
fórumok szervezésének. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy-egy helyi
társadalmi probléma által életre hívott lakossági fórumon a résztvevők kellő
nyitottsággal mondták el kéréseiket, gondjaikat, melyet követően a kérés döntő
többsége a lehetőségek keretein belül teljesítésre került. Folytatni kell a lakossági
fórumok tartását, és teret kell engedni a közösség kéréseinek, megfelelő erőforrás
gazdálkodással az ésszerűség határain belül teljesíteni kell azokat.

A helyi média szerepének erősítése
Városunk alacsony lakosságszáma ellenére sikeresen működteti a Városi Televíziót,
mely kétségtelenül a lakosság informálásának egy jelentős eszköze. A város
társadalmi életének eseményeit a helyiek jelentős része a Televízión keresztül követi
figyelemmel, így létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. Az elmúlt években
Önkormányzatunk gazdasági helyzete nem tette lehetővé, hogy a Városi Televíziónál jelentősebb volumenű technikai innovációra kerüljön sor, de működőképessége
még a legnehezebb időszakban is megoldott volt. A TV műsortartalmának
színesítése, a testületi ülések és rendezvényes esetleges élő közvetítése jelentős
anyagi invesztíciót kíván, melyre keressük a megoldási lehetőségeket.

123

Városi kitüntetések
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 25/2008. (IX.11.)
önkormányzati rendeletében szabályozta a helyi kitüntető címek adományozásának
rendjét. A rendelet alapján
1. EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett
2. „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett és
3. „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél
adományozható évente az arra érdemesnek ítélt személyeknek, szervezeteknek.
Az elismerések adományozása az október 23-ai ünnep alkalmával rendezett ünnepi
ülések keretében kerülnek átadásra. A címadományozás fenntartása a város
társadalmi életének fontos eleme.
3.1.2. A település külső kapcsolatrendszerének erősítése
Térségi kapcsolatok és Edelény járási szerepe, annak megtartása
Edelény a kormány által is hátrányos helyzetűnek nyilvánított régióban található.
Történelmi, gazdasági és egyéb okokból kifolyólag is központi szerepet töltött be
korábban és ma is a térségben. Korábban és ma is járási székhely, mind
közigazgatásilag, mind földrajzi, mind gazdasági adottságaiból kifolyólag jelentős
szerepet tölt be. Szokták mondani: „Edelény a Bódva-völgy kapuja”. Innen vezet a
27-es főút Aggtelek felé, és erre „fűződnek föl” a Bódva folyó mentén a települések
egészen a határig. Földrajzi adottságok szempontjából is jelentős, hiszen olyan
nagyvárosok, mint Miskolc, Kazincbarcika, Ózd közelségében található, amelyek
nagy lendületet adnak magának Edelénynek is, másrészt központi szerepe van a
környezetében lévő aprófalvak számára.
Edelényi járás
A járások és járási hivatalok a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti
egységeiként kerültek – ismételten - felállításra 2013. január 1-jével. A járások
kialakítása során – hosszas küzdelem eredményeként - Edelény ismét járásszékhely
lett.
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Az Edelény Járás illetékességi területe: Abod, Balajt, Becskeháza, Bódvalenke,
Bódvarákó, Bódvaszilas, Boldva, Borsodszirák, Damak, Debréte, Edelény, Égerszög,
Galvács, Hangács, Hegymeg, Hidvégardó, Irota, Komjáti, Ládbesenyő, Lak,
Martonyi, Meszes, Nyomár, Perkupa, Rakaca, Rakacaszend, Szakácsi, Szalonna,
Szendrő, Szendrőlád, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhogy, Teresztenye,
Tomor,
Tornabarakony,
Tornakápolna,
Tornanádaska,
Tornaszentandrás,
Tornaszentjakab, Varbóc, Viszló, Ziliz.
Városunkban 2015. április 1-jétől a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Edelényi Járási Hivatala az alábbi szervezeti egységekkel működik.
1. Okmányirodai Osztály,
2. Hatósági és Gyámügyi Osztály,
3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály,
4. Foglalkoztatási Osztály,
5. Földhivatali Osztály,
6. Népegészségügyi Osztály.
A járási hivatal által ellátott feladatok:
- okmányirodai feladatok
járási
védelmi
igazgatási
feladatok
- járási hatósági feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- élelmiszerlánc-ellenőrzési és
állategészségügyi feladatok
foglalkoztatási
és

közfoglalkoztatási feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok.
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Létszáma: 120 fő
Edelényi kistérség
A járásszékhely szerep mellett Edelény városa továbbra is az Edelényi kistérség
székhely települése, és az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának székhelye is.
A járás és a kistérség illetékességi területe jelenleg megegyezik.
A Társulás munkaszervezete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti
keretein belül működik továbbra is.
A közigazgatás és köznevelés területén végbement változások eredményeként a
kistérségek szinte kiüresedtek, mára kizárólag terület- és településfejlesztési,
szociális és gyermekjóléti ellátási feladatok ellátásban, projektek megvalósítása útján
működnek közre. Állami támogatásban a társulás nem részesül, gazdálkodásának
alapja a tagok hozzájárulása, és a pályázati forrásokon alapul. A tendenciák alapján
a Társulás várhatóan néhány éven belül kiüresedhet, és létjogosultságát források
hiányában újra kell gondolni.

A nemzetközi kapcsolatok ápolása, eredményeinek széles
körű bemutatása a városban
Önkormányzatunknak négy külföldi településsel van testvérvárosi együttműködési
megállapodása.
A svájci Worb-bal való együttműködésünk körülbelül 6-8 éve szünetel, gyakorlatilag
megszűnt. A németországi Bad Sobernheim-mal folytatott tanulói csereprogram nem
működik, ez a kapcsolat is több éve szünetel.
A szlovákiai Szepsivel az együttműködésünk évi egy-egy találkozásban merül ki,
intenzívebb kapcsolat nincsen.
A lengyelországi Siewierz-zsel jövőre már egy évtizede élő és pezsgő az
együttműködésünk.
Az elmúlt 9 év alatt több száz edelényi tanuló látogatott el Siewierz-be és több száz
lengyel gyermek Edelénybe. A diákokon kívül nagyon sok pedagógus,
közalkalmazott és köztisztviselő is megismerkedhetett testvérvárosunk életével,
oktatási, kulturális intézményeivel, a lengyel közigazgatással és igaz ez fordítva is. A
kapcsolatok – az ismerkedés szintjén – kiterjedtek a vállalkozókra és a civil
társadalom egyéb szereplőire is. Kapcsolattartásban pályázati források is
segítségünkre voltak, amelyeket a továbbiakban is meg kell próbálni minél
hatékonyabban felhasználni. A jövőben terveink között kell, hogy szerepeljen a
meggyengült kapcsolatok megerősítése, illetve újabb lehetőségek felkutatása.
Az ott tapasztaltakról, jó gyakorlatokról érdemes időszakonként beszámolni
híradások, kiállítások, előadások formájában.
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Arculatfejlesztés, nyilvánosság
Az egységes városkép, Edelény pozitív megítélése erősítése érdekében kiemelt
feladata a városmarketing, a belső és külső PR megteremtése. Ki kell terjeszteni az
elektronikus megjelenést, mert egyik leghatékonyabb módja ez mind a
településmarketingnek, mind a városi közvélemény kétirányú kommunikációjának is.
Korábbi években rendszeres időközönként megjelent az önkormányzat
gondozásában újság, amelyben beszámoltunk a városban történt eseményekről. A
jövőben érdemes megfontolni egy időszakos kiadvány elkészítésének lehetőségeit.
A város honlapját meg kell újítani. Törekedni kell arra, hogy az interneten, a
www.edeleny.hu oldalon széleskörű, naprakész információk jelenjenek meg
városunkról. Erősíteni kell a programokról, a turizmusról, a szolgáltatásokról, a helyi
vállalkozásokról szóló oldalak bemutatását.
3.1.3. A civil szervezetek és a közösségi élet erősítése
Civil szervezetek munkájának és helyi társadalomban betöltött
szerepének erősítése
Jelenleg is működik több civil szervezet a városban, de pontos számukról nem
rendelkezik információkkal önkormányzatunk, kapcsoltunk velük leginkább formális.
Ezen szervezetekre jellemző, hogy társadalmi szükségletek ellátásában hiánypótló
szerepet töltenek be, és a különböző szükségletek kielégítése, közösségi feladatok
ellátása révén aktív résztvevői városunk környezetének/ kulturális és sportéletének
fejlődésének. Fontosnak tartjuk a szerepüket, mert közösségszervező erőként
jelennek meg, képesek mozgósítani az embereket, érdekeltté teszik őket abban,
hogy foglalkozzanak közvetlen környezetük, így Edelény dolgaival. Nagyon színes a
paletta, amilyen tevékenységekkel rendelkeznek, találunk a sport; a kultúra; illetve a
szabadidő, hobbi területén működő szervezetek. Szükségesnek látjuk a
kapcsolatfelvétel után egy adatbázis létrehozását, a későbbiekben esetleges
együttműködések kezdeményezését. Az önkormányzati pályázati rendszer
fejlesztése lehet az egyik út a civil szféra finanszírozása érdekében. Partnerként kell
rájuk tekintenünk, nem elég esetleges egyeztetési fórumokon meghallgatni őket,
hanem meg kell tudnunk találni úgy a szerepüket, hogy együttműködésünkkel
eredményeket érjünk el a városlakók érdekében.
Hiszen a civil szervezetek által elnyert támogatások a városban fejtik ki pozitív
hatásukat, mint ahogy ez az elmúlt időszakban is történt (egészségügyi szűrések,
rendezvénysorozatok). Az elmúlt években is több szervezetet segített
önkormányzatunk az anyagi erőforrásait figyelembe véve, s törekednünk kell a
jövőben is minél több szervezet anyagi és nem anyagi formában történő
támogatásán.
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Városi rendezvénysorozat összeállítása
A város minden évben próbál minél több programot megvalósítani, egy
programsorozatba felfűzni azokat. Ezek kell olyan színvonalúvá emelni és hirdetni,
hogy egyrészt a városlakókat elérje, másrészt csalogasson ide további érdeklődőket.
A már hagyományos rendezvények, városi ünnepségek megtartása mellett törekedni
kell újabb rendezvények szervezésére is.
Fontos, hogy minden korosztályt megszólítsunk. A gyermekeket bábszínházi,
színházi, zenei programokkal, játszóházakkal, a fiatalokat koncertekkel, neves
előadókkal, az idősebbeket hagyományőrző és népzenei műsorokkal.
A jövőben sokkal inkább ki kell tudnunk használni a város szélén lévő tájház adta
lehetőségeket. Továbbra is meg kell szervezni a már hagyománnyá vált
rendezvényeket a történelem, a művelődéstörténet, a népi kultúra és gazdálkodás,
valamint a gasztronómia iránt érdeklődők számára.
Minél színesebb programsorozatot kell összeállítanunk, hogy mindenki megtalálja a
neki szóló programokat. Edelény lakosságának olyan rendezvények szervezése
lenne fontos, ami segíti az itt élők és a helyi közösségek közös szórakozását,
rekreációját (pl. sportnapok, Te-szedd! akciók, városnapok, stb.).

3.2.

A lakosság komfortérzetének növelése

3.2.1. A szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása
Városunkban is tapasztalható, hogy a fiatalok nem tudják eltölteni a szabadidejüket
hasznosan, mert sem megfelelő programok, sem megfelelő helyszínek nincsenek,
amelyek megfelelnek az igényeiknek. Közülük sokan azon csellengők, kallódók közé
tartoznak, akik ugyan rendezett családi háttérrel rendelkeznek, mégis az utcán
bóklásznak, kocsmáznak,. Szervezett elfoglaltság hiányában természetesen maguk
találnak ki unaloműző elfoglaltságokat, esetleg még károkat is okoznak a
közterületeken. Gondoskodnunk kell olyan kulturális, szabadidős és sportolási
lehetőségekről, amelyek segítségével helyben tarthatóak és megszólíthatóak a város
fiatalabb lakói.
Önálló ifjúsági színtér biztosítása, klubok
A szórakozási, kulturált kikapcsolódási lehetőségek hiánya is közrejátszhat a fiatalok
nagyszámú elköltözésében. Ennek megakadályozása érdekében szükséges
összefogni az önkormányzati fenntartásban működő intézményeknek, illetve az
Edelényben tevékenykedő szolgáltató szektornak is szerepet kell vállalni közösségi
és szórakozási lehetőségek megvalósítására alkalmas helyiségek, épületek
kialakításában. Megszólíthatóak továbbá a kulturális területen működő, illetve a
szabadidő hasznos eltöltésére szerveződött civil szervezetek is, hogy működjenek
közre rendezvények, klubok lebonyolításában. Lehetőséget rejt magában az egykori
Cukorgyár (Magtár) épületének hasznosítása. Az épületben kétszintes játszóház
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kialakításával a kisgyermekek biztonságos környezetben felügyelet mellett tölthetnék
idejüket, míg szüleik is kikapcsolódnak. A játszóház mellett egy biliárdterem, egy
kisgaléria és egy kávézó kialakítását is meg lehetne valósítani.
Uszoda
A kormány a 2014. évi költségvetésben 9 milliárd forintot különített el az országos
köznevelési infrastruktúra fejlesztésére. 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 az
Edelény, Borsodi út 36. szám alatti sporttelep került kijelölésre, ahol egy 25 x 15-ös
méretű, úszóversenyek rendezésére is alkalmas uszoda kialakítása tervezett.
Folyamatos a kapcsolattartás a Nemzeti Sportközponttal, így remélhetőleg a
következő években megnyílik városunkban egy uszoda az Edelényben tanuló
gyerekek és a lakosság számára.
Sportfejlesztés
Jelentős fejlesztéseket értünk el az elmúlt években a Városi Sporttelepen (Borsodi út
36.), de további feladatok várnak ránk.
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 bowling és squash pálya, raktárak, szertárak,
büfék és egyéb kiszolgáló helyiségek kialakítására is sor kerülhetne.
A sporttelep további bővítési tervei között szerepel extrém kerékpáros, gördeszkás
pálya, fitnesz park, illetve játszótér építése.
A minél jobb feltételek megteremtésével elérhető, hogy a város sportolói
felkészültebben és eredményesebben tudják Edelény hírnevét öregbíteni a
különböző versenyeken, bajnokságokon, rendezvényeken. Az elért eredmények a
példa erejével ösztönzőleg hatnak a felnövekvő nemzedék sportba való
bekapcsolódására. Az élsport az ifjúság erkölcsi, fizikai nevelésére,
személyiségformálására, valamint a testi-lelki jólétére pozitív hatást gyakorol.
Városunkban lakóknak jelenleg a Bódva-völgyi Tömegsport Egyesület, az Edelényi
Városi Sportegyesület és Edelény Város Technikai Tömegsport Egyesülete, valamint
a Tomor-Lak Községi Sportegyesület (Edelényi FC) keretein belül, illetve
közreműködésével van sportolási lehetősége egyéni és csapatsportágban, szellemi-,
labda-, technikai - és küzdősportokban.
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3.2.2. Közterület fejlesztés, élhető környezet feltételeinek biztosítása
Játszóterek, közparkok, buszmegállók fejlesztése
A közterületi játszóterek távlati fejlesztési-üzemeltetési koncepcióját kell
kidolgoznunk annak érdekében, hogy az elkövetkező évek felújításai tervezhetők
legyenek, a meglévő játszótéri eszközök megfeleljenek a biztonsági előírásoknak a
jövő nemzedék érdekeit szem előtt tartva. A meglévő xxx darab játszótér mellett
újabbak játszóterek, illetve fitness-park kialakítása szükséges a gyermekek és
felnőttek egészsége, jobb közérzetének biztosítása érdekében. A játszótereknek
akadálymentesen megközelíthetőnek kell lenni, gondolva a babakocsit használókra,
illetve a mozgásukban korlátozottakra.
Minél több zöld területet kell kialakítanunk, amelyek folyamatos karbantartásáról,
gyomtalanításáról, a parkok virágosításáról is gondoskodnunk kell.
A buszmegállók rendbetétele is folyamatos lakossági igényként jelentkezik. A
jövőben is figyelmet kell fordítanunk az állagmegóvásukra, s a városból kivezető
utakon a hiányzó építmények pótlására. 2015. évben megvalósulhat további 2 db
Finkei buszmegálló átépítése, és felújítása.
Környezetminőség javítása
Edelény Város Önkormányzata az Önkormányzati törvényben kötelező alapellátási
feladatként meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenységet a Sajó-Bódva
Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulással kötött Társulási
megállapodás keretein belül biztosítja. A Társulás a tag önkormányzatok
megbízásából létrehozta és működteti a ZV ZÖLD VÖLGY Közszolgáltató Nonprofit
kft-t, aki a következő feladatokat látja el:
1. Hulladékudvar működtetése, fejlesztése,
2. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése
3. Települési szilárd hulladék begyűjtésének korszerűsítése
4. Illegális hulladék lerakás visszaszorítása, lomtalanítás
A társulás pályázatok révén folyamatosan próbál fejlesztéseket megvalósítani
(Gyűjtő járművek beszerzése, hulladékgyűjtő edények beszerzése a régi
elhasználódott edények cseréje és a zsákos gyűjtés kiváltása érdekében,
informatikai fejlesztés), ezzel biztosítva Edelény környezeti állapotának javítása
érdekében.
Hulladékudvar is elkezdte működését az elmúlt években, amelynek ismertségén kell
még javítanunk a következő időszakban, ezzel egy időben határozottabban kell
fellépnünk az illegális hulladéklerakókkal szemben.
Nagy probléma városunkban a szelektív hulladékgyűjtés alacsony színvonala. A
jelenleg működő 8 db gyűjtősziget fenntartása mellett lehetővé válik a korábban
költségfedezet és állami dotáció hiánya miatt megszüntetett házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés ismételt beindítása, amely csökkentené a megszaporodott illegális
szemétlerakások számát.
A lakossági hulladékelszállítás minőségének felügyelete, a problémák kezelésében
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való közreműködés mellett a közterületek tisztasága az, ami önkormányzatunkra
hárul. Ennek biztosítása az önkormányzati tulajdonban lévő Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. feladata.
Városszépítés
Közfoglalkozatási programok keretében tartjuk rendben a város közigazgatási
területeit. Az elkövetkező években is nagy hangsúlyt fektetünk ezen
tevékenységünkre, hogy a városban lakó emberek tiszta környezetben élhessenek.
Folyamatosan parkosítási és településrendezési feladatokat végzünk a belterületi
városrészeken, tereken, parkokban, utcákban.
Jeles események, nemzeti ünnepeink alkalmával díszbe öltöztetjük a várost, legyen
szó a nemzeti lobogók kihelyezéséről, vagy a karácsonyi fények kialakításáról.
Emellett folyamatosan próbálunk újabb és újabb hagyományokat megteremteni
(Betlehem állítása, Adventi koszorú készítése), amelyek fejlesztésén, bővítésén kell
dolgoznunk a jövőben is.
Köztéri szobrok és egyéb látvány elemek
A gazdaságélénkítés és szolgáltatásfejlesztés mellett oda kell figyelnünk azokra a
pontszerű, alacsony költségigényű beruházásokra is, amelyek a lakosság
komfortigényét javítják, barátságosabbá teszik városunkat.
Ide tartoznak a meglévő szobrok, emlékművek gondozási, rekonstrukciós feladatai,
esetlegesen új szobrok, szökőkutak telepítései a városban.
Az elmúlt évtizedekben Edelény belvárosa szerkezeti átalakuláson ment át,
modernizálódott. Az település városképe az idők folyamán egyre modernebb lett, az
épületek felújításra kerültek, illetve a belváros és intézményei több Európai Uniós
forrásnak köszönhetően teljes egészében megújult. A Hősök terén található hősi
katona szobrának áthelyezésével kapcsolatban pályázatot nyújtottunk be 2014-ben,
amely nem részesült támogatásban, de a jövőben ismételten meg kell próbálnunk
forrást találni ennek megvalósítására.
A korábbi beruházás keretében egy csendesebb, de központi helyen megépíttettük a
Forradalmak terét, ahol már elhelyezésre került az „Aradi 13 vértanú” emlékműve, az
1956-os Forradalom és szabadságharc emlékműve, ide helyeztük továbbá a Borsod
Földvártól (a megye névadója) Szent István király mellszobrát és domborműves
posztamensét. Tehát így egy rendezett tér került kialakításra, melyen a
megemlékezések és ünnepségek kiváló körülmények között tarthatók. Az emlékmű
új helyét is itt jelölte ki a képviselőtestület. A már térburkolt és parkosított területbe,
annak bármilyen jellegű megbontása nélkül kerülhetne elhelyezésre a tervezett
(áthelyezett-felújított) emlékmű. A park gondozására folyamatosan hangsúlyt kell
fektetnünk. Felújításra szorul továbbá a Művelődési Központnál található szobor,
illetve a volt Bányász klubnál lévő emlékmű is.
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Zárszó
Jelen gazdasági programban megfogalmazott célok eléréséhez gondos tervezésre,
megfelelő pályázati források felkutatására, a szükséges saját források biztosításán túl
együttműködésre van szükség, hogy közösen fel tudjuk mérni a lehetőségeinket és
annak megfelelően a legtöbbet tudjuk kihozni a 2014-2019-es ciklusban az
edelényiek legnagyobb megelégedésére.
A képviselő testület feladata, hogy képes legyen az együtt gondolkodásra, kritikusan,
de a település érdekeit maximálisan szem előtt tartva hozza meg döntéseit a város
hosszú távú fejlődése érdekében.

10./ Napirendi pont tárgya:
Közfoglalkoztatási programok bonyolításához szükséges ingatlan megvásárlásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 56. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Káli Richárd képviselő kérdése, hogy a közfoglalkoztatás keretében az
állattenyésztéssel hány új munkahelyet tudnak teremteni, milyen időtartamra tudják
ezt megtenni és mi lesz a felnevelt állatoknak a sorsa? Tudják-e konyháknak átadni,
értékesíteni, vagy mit terveznek ezzel?
Polgármester: Hogy pontosan hány főt tudnak majd foglalkoztatni, nem lehet
megmondani, úgy lehet megfogalmazni, hogy néhány főnek tudnak majd
munkahelyet biztosítani. Az teljesen egyértelmű, hogy folyamatos lesz, mert csak
folyamatos munkavégzésről lehet szó. Az állatállománnyal kapcsolatban elmondja,
hogy egyik része a Start közfoglalkoztatási programnak, melynek ezt a részét a
Belügyminisztérium elfogadta. A tojótyúk, illetve a sertéstartás, sertéstenyésztés
szerepel, ebben a majorban jelen pillanatban 103 db-os állomány található. Az
előterjesztés is tartalmazza, hogy az ingatlant az önkormányzat vásárolja meg, az
állatállományt pedig a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. A következő évi Start
közfoglalkoztatási programba megpróbálnak berakni egy vágópont létesítését,
amelyre ez az ingatlan alkalmas. Ez több okból fontos, az egyik az, hogy a saját
állomány vágása biztosítva lenne, és nem kellene néhány 10 km-re szállítani.
Legközelebb Megyaszón van, és mivel két vágópont gyakorlatilag Borsod megye két
szélén helyezkedik el, és a megyének ezen a részén nincs, ezért bérvágást lehetne
folytatni ezen a vágóponton. A felhasználása teljesen egyértelmű, alapvetően a két
konyhájukat tudják majd ellátni sertéshússal, a Szociális Szolgáltató Központ
konyháját, illetve a Szent Miklós Általános Iskola területén működő önkormányzati
nagykonyhát. A későbbiekben lehetőséget lát arra – és nem csak a sertéshúsról
beszél, hanem a tojás, illetve a jövő évben szintén terveik között szereplő, jelenleg 5
hektáros zöldségtermesztés területének kibővítéséről, ami természetesen a
képviselő-testület részéről döntést igényel, - tehát két szociális bolt létrehozásáról is
gondolkodhatnak, amellyel a lakosságot elég komoly mértékben segíthetnék picit
olcsóbb árakkal a hús és zöldség területén.
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Nyilván ebből lehetnek konfliktusok a vállalkozók miatt, de hát ilyen világot élnek, és
ha tudnak segíteni a saját lakosságuknak, akkor azt gondolja, hogy ez a
legfontosabb szempont.
Ezt követően kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Káli Richárd képviselő: A maga részéről helyesnek tartja ezt az irányt, amin most
elindulnak. Szerencsének tartotta volna azt, hogy amit polgármester úr elmondott, azt
az előterjesztés is tartalmazta volna, hiszen ez az állattartás a jövőben is renget
költséget fog magával vonzani, tehát akár a tárolásra, szállításra, egyéb dolgokra
vonatkozóan. Bízik abban, hogy ezt sikerül a jövőben megvalósítani. Kéri, hogy a
jövőben picit részletesebben láthassák az ilyen elképzeléseket.
Borza Bertalan képviselő: Az irányvonal rendkívül szükséges és fontos, ezt az
irányvonalat kell felvenni, hiszen az elmúlt 5 évben nem csak ebben a térségben,
hanem az ország jelentős részében is megmutatkozott, hogy vissza kell térni a
gyökerekhez, tehát a termőföldhöz, a helyi adottságokhoz, mert a közmunkásokat
érdemben, értelmes dolgokban kell foglalkoztatni, nem tessék-lássék módjára.
Seprővel a kézben nincs értelme. Az ilyenfajta munkának megvan az a jelentősége
is, hogy részese lehet majd a közmunkás egy értékteremtésnek, egy folyamatnak,
amikor fogja látni, hogy az a növény, amit elültetett, hogy az idővel hogyan fejlődik,
mi lesz belőle, de az is nagyon fontos, hogy lehetőleg minél közelebb végtermék
előállítására szorítkozzanak. A vágópont ötlete felmerül a környező településeken
máshol is, neki volt szerencséje a Megyaszón lévőt meglátogatni és működésével
részletesebben is foglalkozni. Lehetett rá pályázni, az is pályázati pénzből épült,
kihasználtsága még így is korlátozott, de fontos, hogy ezt az irányt tovább vigyék. Azt
is jónak tartaná, ha nem csak fóliasátor, hanem esetleg fűtött fóliasátor is lenne,
amiben a településen keletkező hulladékok, faágak, nyesedékek fűtésével korapiaci
primőrtermékeket is elő lehetne állítani, vagy akár palántanevelést, vagy ha a
település saját magának állítaná elő a virágosításhoz szükséges növényeket. A
másik része a hozzászólásának a csatolt értékbecslés. Ezt szakmai szemmel is
nézte, egy picit kritizálná, mert nagyon régóta nem szoktak egyfajta értékkel
számolni, a piacihoz történő összehasonlítást, mint értékelési módszer
megállapítása. Általában mellé szoktak tenni még egyet, vagy egy úrjaelőállítási,
vagy egy hozamalapú költségbecslést. Picit túlárazottnak is tartja ezt a dolgot, hiszen
az értékbecslő megállapította, hogy 1 millió forint 1 hektár. Nagyon sokan szeretnék
eladni a földjüket, jóval alatta van ennek a piaci forgalmi ára. Azt javasolná, hogy a
jövőben legalább két értékbecslést kérjenek be. A határozati javaslatot ugyanakkor
elfogadja és elfogadásra javasolja, mivel elsősorban alku tárgyát képezi az
értékesítés, és ha jól értelmezte az előterjesztésből, az ingatlan tulajdonos ezen az
áron hajlandó az ingatlant eladni, innen kezdve az értékbecslés háttérbe szorul.
Fischer Ferdinánd képviselő: Szerencséje volt megnézni ezt a telepet, a
megállapított érték nemcsak az 1 hektár területre vonatkozik, hanem az épületre és a
berendezésekre is. Ha előállítási költséget néznének, és új technológiát, szerinte 15
millió forint alatt se lehetne megcsinálni. Ahhoz, hogy ez a program elinduljon,
mindenképpen szükséges a városnak, hogy ez az ingatlan megvételre kerüljön.
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Sokan szkeptikusak, hogy közmunkában hogyan lehet akár mezőgazdaságot, akár
állattenyésztést csinálni, és nem kell itt hiú ábránd, a hatásfoka sokkal gyengébb,
mint ha hozzáértő szakemberek csinálják, és saját területén gazdálkodik valaki,
viszont mivel ez a Start közmunka irányába ment el, és ehhez kapják a támogatást,
ezekkel a feltételekkel, mindenképpen érdemes csinálni, ebbe az irányba kell menni.
Úgy gondolja, hogy ez az érték elég korrekt ár a telepre, nincs is más lehetősége az
önkormányzatnak, mert ez a program elindult, és majd a folytatásán kell gondolkodni.
Szó volt a vágópontokról, több helyen tud arról, hogy vágópontokat fognak csinálni.
El kell gondolkodni, hogy érdemes-e azt csinálni, vagy netán feldolgozót. Ez jövőbeni
dolgok, amiről szerinte gondolkodni kell.
Polgármester: Fischer Ferdinánd képviselő úr elmondta, hogy azért a közfoglalkoztatásból nem lehet annyit kihozni, mintha normál vállalkozásról lenne szó. Egyet meg
kell említeni, hogy a Borsodi Közszolgáltató Kft. mezőgazdasági részét képzett
szakemberek vezetik, az egyik főállásban, Juhász Roland úr, akinek ez irányú a
végzettsége és van még egy nagyon komoly szakmai végzettségű, aki jelenleg még
közfoglalkoztatottként dolgozik, aki már annak idején az edelényi tsz-ben a
sertéságazatot vezette. Ő Gregó Lajos úr, aki Galvács polgármestere is volt egy
cikluson keresztül. Tehát ő is itt tevékenykedik, és nyilván az őket kisegítő emberek
azok, akik szakképzetlen munkanélküliek. Azt gondolja, hogy a lehető legjobb kezekben van ez az irány, és reméli, hogy sikeres lesz ez a tevékenység. Az értékbecsléssel kapcsolatos felvetésre elmondja, hogy ehhez nem ért, ő csak azt látja, hogy
van egy 1 hektáros terület, amiről lehet vitatkozni, hogy ér-e egymillió forintot, viszont
van egy 500 m2-es épület, amelynek az értékét m2-ként 8.700,- Ft-ra értékelte az
értékbecslő. Azt gondolja, hogy azért ez önmagáért beszél, ettől alacsonyabbra
értékelni már nem lehet. Nekik, ha 500 m2-t újonnan kellene előállítani, akkor az alsó
hangon 10 millió forint lenne. A jelenlegi környékbéli lehetőségeket, figyelembe véve
és az önkormányzat ingatlanait, ettől jobb megoldást senki nem tudott javasolni,
illetve ettől jobb megoldást találni. A lényeg az, hogy el tudjanak indulni ezen az úton,
és remélik, hogy sikeres lesz a Kft-nek és az önkormányzatnak.
Szabóné Varga Marietta Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője: Káli
Richárd képviselő úr felvetésére szeretné a programot jobban ismertetni. Ez a
mezőgazdasági munka Start-munkaprogram keretében indult el 2015. március 15.
napjával, ami 2016. február 29-ig tart. Két részből áll a program, az egyik az 5
hektáros termőföldterület, bevonásra és művelés alá kerül még 7 hektár ebben az
évben, mivel itt elsősorban szántóföldi növénytermesztés zajlik. Benne van még 3
fóliasátornak a felállítása, amelyből 2 eddig megvolt. Ebben az évben, szintén a
Start-közmunkaprogram keretében nyertek egy olyan fóliasátrat, amely már fűtött
lesz, illetve elektromos locsolórendszerrel lesz ellátva. A programban benne volt az
állatoknak a megvételi ára, illetve a takarmányozásnak az egy éves költsége,
lebontva gyógyszerre, illetve technológiára, ami szükséges a tartásukhoz.
Lényegében 50 fő kerül be ebbe a programba, ez volt a maximum. Vannak korlátok,
hogy 1 hektár területre, állatok darabszáma után mennyi közfoglalkoztatottat lehet
foglalkoztatni. A húselőállítás kapcsán az iskola konyhájával, illetve a szociális otthon
konyhájával felvették a kapcsolatot, és van arról egy éves kimutatás, hogy milyen
mennyiségig lenne igény sertéshúsra, tojásra, amit be tudnának ide szállítani. Az
elmúlt években is, amit megtermeltek mezőgazdasági növényeket a szántóföldön,
ezek mind folyamatosan beszállításra kerültek.
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Káli Richárd képviselő: Nem teljesen a témához, de észrevételt tenne ügyvezető
asszony felé. Az elmúlt időszakban Edelény település közfoglalkoztatását mélyebben
vizsgálta, és 100 főt kérdezett meg arról, hogy mennyire tájékozottak a
közfoglalkoztatásról, arról, hogy milyen munkát végeznek. Az emberek nagy része
sajnos csak a köztisztasági munkát látják, és ezekkel a programokkal nincsenek
tisztában. Javasolja, hogy használják ki az Edelényi Városi Televíziónak a
lehetőségét, illetve egyéb módon tájékoztassák a lakosságot a programokról, hogy
valódi értéket teremtenek, és ez irányba kellene elmozdulni. Azt tapasztalta, hogy a
lakosság nagyon keveset tud ezekről a dolgokról.
Polgármester: Egyetért, mert amit tud a lakosság, az negatívan csapódik le.
Ezek után – mivel további kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
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
51/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Közfoglalkoztatási programok bonyolításához szükséges
ingatlan megvásárlásáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a Közfoglalkoztatási programok bonyolításához
szükséges ingatlan megvásárlásáról szóló előterjesztést, és az
alábbi döntést hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
5.777.510,-Ft vételáron - közfoglalkoztatási programok
bonyolítása céljából - megvásárolja a Sztefán-Hús
Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1/1
arányú tulajdonát képező, Damak külterület 075/4 helyrajzi
számú, 1 ha 2292 m2 területű, „kivett épület, udvar”
megnevezésű ingatlant.
2. A Képviselő-testület az ingatlan megvásárlásához szükséges
fedezetet a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza
adásvételi szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

a

Polgármestert

az

azonnal
polgármester
eladó, osztályok
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11./ Napirendi pont tárgya:
Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 57. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
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
52/2015.(IV.22.) 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:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását
2015. május 1-jei hatállyal a határozat 1. mellékleteként
jóváhagyja.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft. módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2015. május 1-jei hatállyal
a határozat 2. mellékleteként jóváhagyja.
3. Képviselő-testület a Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
ingyenes használatába adja 2015. május 1-jei hatállyal az
Önkormányzat tulajdonát képező Edelény belterület 661/9
hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát telephely
céljára, valamint a Damak külterület 075/4 hrsz-ú ingatlant
fióktelep céljára annak tulajdonjogának megszerzését
követően.
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4. Képviselő-testület elrendeli a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit
Kft.
ügyvezetője
felé,
a
módosítások
cégnyilvántartáson történő átvezettetését.
Határidő: azonnal, illetve 2015. május 31.
Felelős: polgármester, ügyvezető
Értesül: Kft., Osztályok, ügyvéd

1. melléklet az 52/2015.(IV.22.) határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
2/2015. sz. Módosítása
Cg. 05-09-015867
A Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. ( székhelye: 3780 Edelény,
Borsodi út 26.) 2015. május 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosul:
Az Alapító Okirat 1.5. A társaság telephelye c. pontjában egy új telephely és
egy új fióktelep kerül felvételre:
Telephely: 3780 Edelény, belterület 661/9 hrsz.
Fióktelep: 3780 Damak külterület 075/4 hrsz

Egyebekben az Alapító Okirat nem változik.

E d e l é n y, 2015. április 22.

Záradék: Az Alapító Okirat Módosítás Edelény Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 52/2015. (IV.22.) 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 az 52/2015. (IV.22.) határozathoz

ALAPÍTÓ OKIRAT
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Cg. 05-09-015867
Amely készült az Edelény Város Önkormányzat által létrehozott Borsodi
Közszolgáltató Kht. ( Cg. 05-14-000104 ) jogutódjaként működő Borsodi
Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft. 2008. 05. 28-án kelt Alapító Okirata és
annak Módosítása alapján.
Az Alapító elhatározza, hogy a társaság működését tovább folytatja a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. ( Ptk) rendelkezései szerint. 1
A Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként működik.
1. A TÁRASÁG ALAPÍTÁSA:
1.1.

A társaság alapítója: Edelény Város Önkormányzata
3780 Edelény, István király útja 52.

1.2. A társaság cégneve: Borsodi Közszolgáltató Szolgáltató Nonprofit Kft.
1.3. A társaság rövidített neve: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.
1.4. A társaság székhelye: 3780 Edelény, Borsodi út 26.
1.5. A társaság telephelyei:
3780 Edelény, hrsz 1188/1.
3780 Edelény, István király útja 52.2
3780 Edelény, belterület 661/9 hrsz3
A társaság fióktelepe:
3744 Múcsony, külterület 083/10 hrsz4
3780 Damak külterület 075/4 hrsz 5
1.6. A társaság tevékenységi körei:
1.6.1. A társaság közhasznú tevékenységének meghatározása a 2011.évi CLXXV.
Tv. ( Civil tv.) rendelkezései alapján:

1

Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.
Telephelyek módosítása 1/2015. sz. Alapító Okirat módosítással 2015. 02. 12.-én
3
Telephelyet beiktatta a 2/2015. sz. Alapító Okirat módosítás 2015……………..-án
4
Fióktelep beiktatása 1/2015. sz. Alapító Okirat módosítással 2015. 02. 12.-én
5
Fióktelepet beiktatta a2/2015. sz. Alapító Okirat módosítás 2015……………..-án
2
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A társaság a következő közhasznú tevékenységet végzi a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. §-ban foglalt önkormányzati
feladatok közül, valamint a Sportról szóló 2004. évi Iv tv. 55. § (1) bekezdés a., b., c.
és d. pontjai alapján: 6
- település üzemeltetési feladatok ellátása
- környezet egészségügyi, köztisztasági feladatok ellátása
- kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme
- 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
- településfejlesztés, településrendezés
- hulladékgazdálkodás7
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)
6
7

Módosítva a 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 12. 17-én.
Beiktatta 2/2014. sz. Alapító Okirat Módosítás 2014. 12. 17.-én
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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)8
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-, légkondicionáló 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)
56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás
56.29 Egyéb vendéglátás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység (közhasznú)
49.39. M.n.s. Egyéb szárazföldi személyszállítás (közhasznú)
49.41. Közúti áruszállítás
52.24. Rakománykezelés
8
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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
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)9
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.10

1.8. A Társaság törzstőkéje:
A Társaság törzstőkéje 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint.
9

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.
10
Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.
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1.9. A törzsbetétek rendelkezésére bocsátása:
Alapító úgy rendelkezik, hogy a Társaság teljes törzstőkéjét az Alapító Okirat
aláírását követően haladéktalanul a Társaság megnyitandó bankszámlájára befizeti.
A társaság törzstőkéjének rendelkezésre bocsátása a jogelőd Kht. alapítása során
teljes egészében megtörtént.
1.10. A Társaság időtartama:
A Társaság határozatlan időre jött létre.
1.11. Egyéb rendelkezések:
A Társaság Alapítója – figyelemmel a Civil tv. 34. § (1) bekezdésében – kijelenti az
alábbiakat:
a.) gazdasági tevékenységet a társaság csak közhasznú vagy az alapító okiratban
meghatározott alapcélok szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez
b.) a társaság elért eredményét nem osztja fel
c.) a társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem is fogad el ilyen
támogatást.
A Társaság közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti.11
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.12
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,

11
12
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f) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját tagjával,
ügyvezetőjével, vagy közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1§ )13 köt,
g) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a társaság a társadalmi közös
szükséglet kielégítéséért felelő szervvel köt a közhasznú tevékenység
folytatásának feltételeiről, ideértve az alapító tagokkal megkötött közhasznú
szerződéseket is.
h) az ügyvezető és felügyelő bizottsági tagok ellen kártérítési igények érvényesítése,
i) a Társaság jogutód nélküli megszüntetésének, átalakulásának elhatározása,
j) Alapító Okirat módosítása,
k) a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása,
l) a közhasznúsági jelentés (2.1.l 1.pont) elfogadása,
m) mindazok az ügyek, amelyeket törvény vagy az Alapító Okirat az Alapító
kizárólagos hatáskörébe utal.
Az Alapító önkormányzatot a mindenkori Polgármester képviseli.
2.1.2. A Társaság évente kötelező közhasznúsági jelentést készít. Biztosítani kell
annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat
készítését). A betekintés és hozzáférés a társaság székhelyén, munkaidőben bárki
által kérelmezhető. 14
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.
13
14
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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.15
2.2. Az ügyvezető
2.2.1. A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseletét az Alapító által
határozott időre választott ügyvezető látja el. Alapító úgy rendelkezik, hogy a
Társaságnak egy ügyvezetője van.
2.2.2. Az ügyvezető az Alapító Okirat, illetve az Alapító hozzájárulása nélkül:
a) nem szerezhet társasági részesedést a gazdasági társaságéval azonos
tevékenységet is folytató más gazdálkodó szervezetben,
b) nem lehet vezető tisztségviselő a Társaságéval azonos tevékenységet is végző
más gazdálkodó szervezetben,
c) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója nem köthet a saját nevében vagy javára
a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó ügyleteket,
d) az ügyvezető, illetve közeli hozzátartozója ugyanannál a Társaságnál a felügyelő
bizottság tagjává nem választható meg.
A 2.2.2. a)-d) pontokba foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak
okozott kár megtérítésére vonatkozó igényt a kár bekövetkeztétől számított egy éven
belül lehet érvényesíteni.
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.16 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.
15
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2.2.4. Az ügyvezető kötelezettségei:
a) Ellátja a Társaság ügyeinek intézését, irányítja a Társaság munkáját a
jogszabályok és a taggyűlés határozatai által megszabott keretek között.
b) Képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben a bíróságok, illetve a
hatóságok előtt. Az ügyvezető e jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve
a Társaság dolgozóira átruházhatja.
b) Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
c) Gondoskodik a Társaság vagyonmérlegének, vagyonkimutatásának elkészítéséről
és a taggyűlés elé terjesztéséről.
d) Az Alapító kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad. Lehetővé teszi az
Alapító részére a Társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést.
e) Gondoskodik a gazdasági társaság alapításának, az Alapító Okirat
módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek, adatoknak és ezek
változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági
bejelentéséről.
f.) gondoskodik az Alapító Okirat 2.1.3. pont szerinti Határozati Nyilvántartás
vezetéséről és a nyilvánosság valamint a döntések bárki általi megismerhetőségének
biztosításáról.17
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
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adandó felmentvény tárgyában. Az ügyvezető felmentvényre vonatkozó indítványára
az Alapító köteles a felmentvény vonatkozásában határozatot hozni.18
2.3. A felügyelő bizottság
2.3.1. A Társaság felügyelő bizottságot hoz létre.
2.3.2. A Társaságnál háromtagú felügyelő bizottság működik.
A felügyelő bizottság tagjai:
Név: Rohály Anna
Lakcím: 3780 Edelény, Mátyás király út 14.
Anyja neve: 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.19
Gyöngyösi Gáborné tag megbízatása 2014. 12. 17-től 2017. május 31-ig szól.20
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.
18
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- Véleményezi a nyereség felhasználásáról szóló javaslatot.
- Kezdeményezheti az Alapító által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát.
- Kijelöli a Társaságot képviselő személyt, ha a bírósági felülvizsgálatot a Társaság
vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan vezető
tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné.
- Ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását.
- Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
- jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a
gazdasági társaság munkavállalóitól.
- Megvizsgálhatja, illetve betekinthet a Társaság könyveibe és irataiba.
- Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott
létszám alá csökken, vagy nincs, aki az ülését összehívja, a Társaság ügyvezetése a
felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles
tájékoztatni az Alapítót.
- Döntést előkészítő írásbeli véleményadás 8 napon belül a Civil tv. 37. § (4) és (5)
bekezdése alapján.21
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.

21
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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.
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.

22

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,22 az Alapító az egyszemélyes döntési jogköre alá
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Az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság testülete a részére eljuttatott írásos
javaslat és döntéshozatal előtti véleménykérés alapján írásban 10 napon belül
véleményt készít, és azt eljuttatja az Alapítóhoz.
Az Alapító döntésében az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság írásos
véleményéhez nincs kötve, azonban a döntéshozatal során mérlegelnie kell a
véleményben foglaltakat.
Az Alapító, amennyiben döntése eltér az ügyvezető és a Felügyelő Bizottság
által javasolttól, a döntést követően köteles az eltérés indokát írásban közölni
az ügyvezetővel és a Felügyelő Bizottsággal.
A döntések előtti véleménykérésnek, az írásos véleményeknek és az attól
eltérő döntések indoklásának egy –egy példányát az ügyvezető a társaság
egyéb irataival együtt nyilvántartani és őrizni köteles, valamint köteles ezek
nyilvánosságát biztosítani úgy, ahogy az a társaság egyéb iratai tekintetében
történik.
A döntés előtti véleményezés tekintetében is alkalmazandó az
összeférhetetlenségi szabály, miszerint nem jogosult véleményalkotásra az,
aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1 §)23 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.24
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 §25)
ugyanannál a társaságnál a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg.
23
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2.7.4. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság alapítója, illetve tagja. Nem választható
könyvvizsgálóvá a Társaság vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja,
valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e
minőségének megszűntetésétől számított három évig.
2.7.5. Külön törvény a könyvvizsgálóval szemben más összeférhetetlenségi
szabályokat is megállapíthat.
3. A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE
3.1. A Társaságot az ügyvezető önállóan képviseli.
3.2. A cégjegyzés akként történik, hogy a Társaság kézzel vagy géppel előírt,
előnyomott vagy előnyomtatott cégneve (rövidített cégneve) alá az ügyvezető a nevét
önállóan írja, a hiteles cégaláírási címpéldány szerint.
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. 26
E d e l é n y, 2015. április 22.
Záradék: Az egységes szerkezetű Alapító Okirat Edelény Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 52/2015.(IV.229.) sz. Határozata alapján készült. A módosítások
az 1.5. pont szerinti telephelyeket és fióktelepet érintik.
Ellenjegyezte:
Dr. Kapás Katalin ügyvéd
3525 Miskolc, Mátyás király u. 6.

12./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső ellenőrzési jelentésének
elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 58. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
26

Módosítva az 1/2014. sz. Alapító Okirat Módosítással 2014. 04. 23-án.
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
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
53/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi belső
ellenőrzési jelentését a határozat mellékleteként elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, belső ellenőr
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Melléklet az 53/3015.(IV.22.) határozathoz

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2014.

Készítette:

Jóváhagyta:

Edelény, 2015. február 13.

Edelény, 2015. április 16.

Pachmanné Tóth Anita
belső ellenőrzési vezető

Vártás József
jegyző
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Vezetői összefoglaló
A belső ellenőrzést 2012. év végéig Edelényi Kistérség Többcélú Társulása – a
Társulás, valamint a Társuláshoz tartozó Önkormányzatok és költségvetési szerveik
tekintetében - a munkaszervezeten belül belső ellenőrzési egység útján látta el.
2013. évtől a költségvetés nem biztosít külön központi forrást a belső ellenőrzések
finanszírozására, így a Társulás döntése alapján ez a feladat 2013. évtől ellátatlan
maradt. A belső ellenőrzés megfelelő szintű biztosítása azonban továbbra is kötelező
feladat.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai a belső ellenőrzési
feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében közösen, az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal útján szervezték meg. 2013. március 1-jétől
egy fő belső ellenőrt foglalkoztattak megbízással az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalnál, a társult Önkormányzatoknál, valamint intézményeiknél. 2014. évtől az
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás és az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása is a Közös
Hivatalon keresztül látja el a belső ellenőrzési feladatokat. Az Edelényi Kistérség
Többcélú Társulásának elnöke bízta meg a belső ellenőrt a feladatellátással, a
Társulásra vonatkozóan nem készült külön éves jelentés, a Társulás 2014. évi
ellenőrzéséről szóló beszámolót jelen éves jelentés tartalmazza.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban: Bkr. - 48-49. §-ai
szabályozzák a lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentés
készítését. A Kormányrendelet 48. §-a, valamint az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés,
illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.
A 2014. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről az összefoglaló jelentés a
Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató, valamint a
Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével készült. A belső ellenőr
közvetlenül a Jegyző megbízása alapján, a megkötött szerződés keretein belül
végezte feladatát, ezáltal a belső ellenőrzés funkcionális függetlensége biztosított
volt.
Az ellenőrzések lefolytatásán túl az ellenőr tanácsadási tevékenységet is ellátott az
ellenőrzések témakörében az érintett munkatársakkal való konzultációk keretében.
A beszámoló képet ad az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal és a társult
Önkormányzatok, Társulások, valamint intézményeik belső kontrollrendszerének
kiépítettségéről és működtetéséről, bemutatja a 2014. évben lefolytatott ellenőrzések
során tett megállapításokat, továbbá az ezekkel kapcsolatban tett intézkedések
végrehajtását.
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A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
A belső ellenőr tevékenységét a jogszabályok, különös tekintettel a Bkr.-ben előírtak,
valamint a 2014. évben hatályos Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak alapján
végezte.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét
növelje,
az
ellenőrzött
céljai
elérése
érdekében
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az
ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
I/1/a. A 2014. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok értékelése
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai a belső ellenőrzési
feladatot, a feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében közösen szervezték
meg a Közös Hivatalnál, valamint a hozzá tartozó Önkormányzatoknál,
Társulásoknál, valamint intézményeiknél.
A belső ellenőrzési vezető a Jegyzőtől bekért információk, adatok, illetve az
ellenőrzési tapasztalatok alapján kockázatelemzést végzett, s az így felállított
prioritások, illetve a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe
vételével összeállította a 2014. évi belső ellenőrzési terv tervezetét.
A 2014. évi belső ellenőrzési munkatervet Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 225/2013. (XII. 11.) határozatával hagyta jóvá.
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa 10/2014. (II. 13.)
sz. határozatával fogadta el a Társulás 2014. évi belső ellenőrzési munkatervét, mely
elkülönítetten készült el az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkatervétől. A
belső ellenőrt a Társulás elnöke bízta meg a feladatellátással. A Társulás 2014. évi
belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámolót jelen éves jelentés tartalmazza.
Kimutatás a 2014. évben végzett ellenőrzésekről
Tárgy
Ellenőrzött szervezet

1. A házipénztár-kezelés
szabályszerűsége
Abod Község
Önkormányzata

Cél
A
házipénztár-kezelés
megfelelő
szabályozottságának
biztosítása,
a hatályos jogszabályok,
belső
szabályzatok
előírásainak
érvényre juttatása
Annak megállapítása, hogy a
közpénzek
felhasználása
megfelelően
történt-e,
a
gazdálkodás
szabályszerű
érvényesült-e.

Módszer

A házipénztárkezeléshez kapcsolódó
szabályzatok elemzése,
értékelése,
a bizonylatok,
nyilvántartások,
elszámolások
szúrópróbaszerű,
szükség esetén tételes
ellenőrzése
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2. A
kötelezettségvállalások
kezelésének,
nyilvántartásának
szabályszerűsége
Szakácsi Község
Önkormányzata

3. A közbeszerzési
eljárások
szabályszerűsége
Edelény Város
Önkormányzata

4. Az országgyűlési
képviselők 2014. évi
választásának
feladattípusú
költségelszámolása
Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal
5. 2013. évi
közfoglalkoztatás
Edelényi Cigány
Nemzetiségi
Önkormányzat

6. Élelmezési
feladatellátás és térítési
díj beszedés
Edelényi Szociális
Szolgáltató Központ

A
kötelezettség
vállalás
rendje érvényesül-e
A
kötelezettségvállalás
nyilvántartása biztosítja-e a
kötelezettségvállalások
alakulásának
nyomon
követését
A közbeszerzési eljárások
szabályszerűsége
A
közbeszerzések
lebonyolítása
során
a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelően jártak-e el,
Minden
értékhatár
feletti
beszerzés,
szolgáltatás,
beruházás
esetén
lebonyolították-e
a
közbeszerzési eljárást.

A
kötelezettségvállaláshoz
kapcsolódó szabályzatok
elemzése, értékelése,
a kötelezettségvállalási
dokumentumok,
nyilvántartás
szúrópróbaszerű,
szükség esetén tételes
ellenőrzése

Dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű
ellenőrzése

Annak a megállapítása, hogy
A dokumentumok,
a választáshoz biztosított
nyilvántartások tételes
normatívákat
a
célnak
vizsgálata
megfelelően használták-e fel

Annak a megállapítása, hogy
a
közfoglalkoztatást
a
hatályos jogszabályok és a
hatósági szerződés alapján
bonyolították-e le

A dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű,
szükség esetén tételes
vizsgálata

A
konyha
gazdaságos,
hatékony és szabályszerű
működtetése
Az élelmezési nyersanyag
felhasználás
szabályszerűségének
biztosítása
Az
élelmiszerek
készletgazdálkodásának
szabályszerű biztosítása
A térítési díjak szabályszerű
megállapításának
és
beszedésének biztosítása

A szabályzatok,
dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű
vizsgálata
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7. A 2014. évi helyi
önkormányzati
választások feladattípusú
költségelszámolása

Annak a megállapítása, hogy A dokumentumok,
a választáshoz biztosított nyilvántartások tételes
normatívákat
a
célnak vizsgálata
megfelelően használták-e fel

Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal
8. Az Európa Parlament
tagjai 2014. évi
választása feladattípusú
költségelszámolása
Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal

9. A pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások
kezelésének
szabályszerűsége
Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

Annak megállapítása, hogy a
A dokumentumok,
választáshoz
biztosított
nyilvántartások tételes
normatívákat
a
célnak
vizsgálata
megfelelően használták-e fel
A
pénzkezelés
és
a
kötelezettségvállalás-kezelés
megfelelő
szabályozottságának
biztosítása,
a
hatályos
jogszabályok,
belső
szabályzatok
előírásainak
érvényre juttatása
Annak megállapítása, hogy a
közpénzek
felhasználása
megfelelően
történt-e,
a
szabályszerű
gazdálkodás
érvényesült-e, volt-e büntető,
szabálysértési,
kártérítési,
illetve
fegyelmi
eljárás
megindítására
okot
adó
cselekmény, mulasztás, vagy
hiányosság

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

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkatervben szereplő 7. és 8.
számú ellenőrzés, a Művelődési Központ Könyvtár és Szekrényessy Árpád
Múzeumnál, valamint a Mátyás Óvoda és Bölcsődénél tervezett élelmezési
feladatellátás és térítési díj beszedés 2013. évre vonatkozó ellenőrzései elmaradtak,
azonban mindkét ellenőrzés a 2015. évi belső ellenőrzési munkatervbe tervezésre
került.
A jegyző kezdeményezésére soron kívüli ellenőrzésként került végrehajtásra az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál az Európa Parlament tagjai 2014. évi
választása feladattípusú költségelszámolásának ellenőrzése, mely által a 2014. évi
választások mindegyikének belső ellenőrzése megtörtént.
A belső ellenőrrel, mint egyéni vállalkozóval kötött szerződés szerint az éves terv
nem tartalmazott külön kapacitást a soron kívüli ellenőrzésekre, azok külön tárgyalás
alapját képezték volna, azonban a végrehajtott soron kívüli ellenőrzésért külön
díjazás nem történt.
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Az ellenőrzések végrehajtása során a tervhez képest időbeli csúszások voltak,
melynek oka a 2014. évi számviteli változások okozta leterheltségre, az új könyvviteli
szoftver bevezetésének nehézségeire, a Hivatal épületének felújítása miatti
költözésre, a közbeszerzési eljárásoknál a közbeszerzési szakértők által nem teljes
körűen átadott dokumentumokra vezethetők vissza.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2014. évben összesen 8 db ellenőrzés,
összesen 82 revizori nappal, az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásánál 1 db
ellenőrzés 16 revizori nappal került végrehajtásra, mely magában foglalta az
ellenőrzésre való felkészülés, a helyszíni ellenőrzés, a jelentéskészítés és a
realizálás, illetve az ellenőrzésekkel kapcsolatos egyéb adminisztrációs
tevékenységek időtartamát is. Ezeken kívül a belső ellenőrzési vezető további
adminisztrációs tevékenységének ellátása 15 revizori napot vett igénybe, mely a
Belső Ellenőrzési Kézikönyv felülvizsgálata, az éves terv és az éves jelentés
összeállítása miatt vált szükségessé. Az ellenőrzések mindegyikéről ellenőrzési
jelentés készült.
A vizsgálatok végrehajtásán túl a belső ellenőrzési vezető elkészítette a
kockázatelemzésen alapuló 2015. évi belső ellenőrzési tervet, mely valamennyi
szervezetre vonatkozóan összevontan készült el.
A belső ellenőrzési vezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet felülvizsgálta és a
szükséges módosításokat elvégezte. A Kézikönyv hatályát 2014. január 1-jétől
kiterjesztette a Társulásokra, valamint kiegészítette a Társulásokra vonatkozó
szabályokkal, továbbá az Edelényi Nefelejcs Óvoda fenntartóváltása miatti
aktualizálás is megtörtént. A Kézikönyv módosítását az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzője jóváhagyta.
A belső ellenőrzés követte a kézikönyvben, az irat- és jelentésmintákban előírtakat. A
lefolytatott ellenőrzésekről készült jelentések összhangban voltak az ellenőrzési
programokban foglaltakkal, teljesítették az ellenőrzés célját. Tartalmát tekintve
megfeleltek a Bkr. 39. §-ában foglaltaknak. A jelentésekben tett megállapítások
megfelelően alátámasztottak voltak, az ellenőrzöttekkel a tervezetek egyeztetése
megtörtént, a megállapításokra észrevételt nem tettek. A feltárt hiányosságok
megszüntetése érdekében tett javaslatok úgy kerültek megfogalmazásra, hogy azok
világosak, lényegre törőek legyenek, a későbbi teljesítés ellenőrizhető legyen.
I/1/b. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
Az ellenőrzések során olyan cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem került
feltárásra, melynek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi
eljárás megindítását kellett volna kezdeményezni.
I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők
bemutatása
Az ellenőrzések kereteit a belső ellenőrrel megkötött szerződés képezte, melynek
időkerete biztosította a szükséges ellenőrzések végrehajtását, a kitűzött célok
elérését és a megállapítások megalapozottságát.
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A vizsgálatok során az ellenőrzöttek hozzáállása és közreműködése segítette az
ellenőrzések lefolytatását. A megállapítások egyeztetésre kerültek az érintettekkel, a
jelentések úgy nyerték el végső formájukat.
A 2014. évben lefolytatott ellenőrzéseket követően a jegyző részére megküldésre
kerültek a belső ellenőrzési feladatellátást értékelő nyomtatványok, melyeken a belső
ellenőr munkáját különböző szempontok alapján 1-től 5-ig terjedő skálán lehetett
értékelni. A visszaküldött értékelőlapok összességében 4,7-es, kitűnő
átlageredményt mutattak.
I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai külső kapacitás
igénybevétele mellett döntöttek, melyet külső szolgáltatóval, mint egyéni
vállalkozóval kötött megállapodás keretében biztosítottak.
A belső ellenőr szakirányú felsőfokú végzettséggel, több éves költségvetési,
ellenőrzési gyakorlattal rendelkezett, teljes mértékben megfelelt a Bkr. 24. §-ában
előírt feltételeknek. Korábban az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása belső
ellenőrzési egységének belső ellenőre volt. A belső ellenőr regisztrált, az 5112238
regisztrációs számon szerepel a belső ellenőrök nyilvántartásában.
A jogszabályi előírásoknak maradéktalanul eleget tett, 2010. évben sikeresen
teljesítette az ÁBPE I., 2012. évben az ÁBPE II. kötelező szakmai továbbképzést a
Rendszerellenőrzés modulban, 2014. júniusban pedig az Államháztartási számvitel
modulban, mely elősegítette a színvonalas munkavégzést.
A belső ellenőr mérlegképes könyvelői végzettséggel is rendelkezik, a 189848
regisztrációs számon szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában. A
továbbképzési követelményeknek 2014. évben eleget tett.
A belső ellenőr önképzés keretében egyetemi képzésben vett részt, 2014.
decemberben sikeres államvizsgát tett.
A belső ellenőr a szükséges tárgyi feltételekkel rendelkezett.
I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása
A belső ellenőr funkcionális függetlensége, mint külső szolgáltatónál
természetszerűen teljesült. Az operatív feladatok végrehajtásában nem vett részt. Az
ellenőr tevékenységét – a szerződés keretein belül - közvetlenül az önkormányzati
hivatal jegyzőjének alárendelten végezte, a jelentéseket közvetlenül neki küldte meg.
A belső ellenőr a tevékenysége során független, külső befolyástól mentes, pártatlan
és tárgyilagos volt. A tervezés, végrehajtás és a módszerek kiválasztása során
önállóan járt el.
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek
Az ellenőrzési tevékenység során a belső ellenőr tekintetében a Bkr. 20. §-ában
foglalt összeférhetetlenség nem állt fenn, az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtása
biztosított volt.
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I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
A belső ellenőr Bkr. 25. §-ában rögzített jogosultságait korlátozó vagy akadályozó
tényező nem merült fel. Az ellenőrzöttek a szükséges információkat, adatokat,
bizonylatokat rendelkezésre bocsátották, az ellenőrzések végrehajtását, haladását
segítették.
I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A tevékenység ellátása során több akadályozó tényező is felmerült, mely a terv
időbeli végrehajtásának elhúzódását eredményezte.
2014. évben új számviteli rend lépett életbe, új könyvviteli szoftvert kellett bevezetni,
melynek során több nehézség is felmerült, s ez leterhelte a dolgozókat. A Városháza
épületét felújították, így az oda- és visszaköltözés is nehezítette a feladatellátást. A
közbeszerzéssel kapcsolatos ellenőrzés lefolytatását akadályozta, hogy a
közbeszerzési tanácsadók hiányosan, illetve többszöri kérés ellenére csak sokára
adták át az Önkormányzat részére a közbeszerzési dokumentációt. Ennek
következtében az ellenőrzés határidő kitűzésével felfüggesztésre került.
Az ellenőrzések időbeli elhúzódása miatt egy-egy ellenőrzési jelentés elkészítése a
belső ellenőr egyetemi önképzésével kapcsolatos szakdolgozatírásának és
államvizsgára történő felkészülésének idejére esett, melynek következtében a
jelentések elkészülése és realizálása elhúzódott.
I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása
A belső ellenőrzési vezető az előírt tartalommal vezette a Bkr. 22. és 50. §-ában
előírt nyilvántartást, melyet az év zárásával átadott a jegyző részére megőrzésre. A
külső ellenőrzések nyilvántartásáról az önkormányzatok és a költségvetési szervek
gondoskodtak. Az ehhez kapcsolatos nyilvántartásmintát a belső ellenőr
rendelkezésre bocsátotta.
Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok
biztonságos tárolásáról a Közös Hivatal, illetve az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulásának iktatórendszerében gondoskodtak, a belső ellenőrzési vezetőnél
maradó dokumentumok biztonságos tárolása is megvalósult.
I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatainál, társulásoknál
és az irányított költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési tevékenység a jelenlegi
formában, külső szolgáltató igénybevételével megoldott.
Az ellenőrzési jelentés-tervezetek egyeztetése néhány esetben a tervezettnél
hosszabb időt vett igénybe, illetve az intézkedési tervek elkészítésére előírt határidők
néhány esetben nem kerültek betartásra, melynek okai az akadályozó tényezőknél
ismertetésre kerültek.
A jövőben javasolt a jelentések véglegesítésére szánt időt rövidíteni, továbbá az
intézkedési tervekre vonatkozóan előírt határidőket betartani.
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A külső kapacitás által biztosított függetlenség és a jegyzőnek történő beszámolás
biztosította a javaslatok hasznosítását a vezetői intézkedések által. A belső ellenőr
javasolta, hogy a jövőben nagyobb figyelmet szükséges fordítani az intézkedések
végrehajtásával kapcsolatos visszacsatolásra, beszámolásra, mely a 2015. évi belső
ellenőrzési munkatervben kiemelt prioritást élvezett.
Az anyagi lehetőségek függvényében célszerű mérlegelni az ellenőrzések számának
növelését különösen a még nem vagy már régen ellenőrzött területeken.
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása
2014. évben a vezetés részéről nem történt külön felkérés tanácsadó tevékenység
végzésére, azonban az ellenőrzések végrehajtása során a belső ellenőr tanácsokkal
látta el az ellenőrzötteket, melyek többnyire az ellenőrzési jelentésekben javaslatok
formájában is megfogalmazásra kerültek.
II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési
tapasztalatok alapján
II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok
A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató szerint ebben a pontban a
„kiemelt” kategóriába tartozó megállapításokat, következtetéseket és a
következtetések nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb
kontrollrendszert érintő jelentős javaslatokat kell részletezni, azonban az egyes
ellenőrzésekről alkotott reális kép érdekében nem csak a „kiemelt” kategóriába
tartozó megállapítások, hanem valamennyi ismertetésre kerül. Ezáltal jobban
érvényesül az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony
elősegítése, valamint a nyilvánosság megteremtése a választópolgárok számára. A
beszámoló megtárgyalása lehetőséget ad az önkormányzatok és társulások,
valamint a hozzájuk tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak
összegzésére, értékelésére.
1. Abod Község Önkormányzatánál a házipénztár-kezelésének ellenőrzése
Megállapítások:
• Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 1. napjával
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületével Közös Önkormányzati
Hivatalt hozott létre, melyhez Szakácsi Község Önkormányzata 2013. április
1. napjával csatlakozott.
• A rendelkezésre bocsátott, jegyző által jóváhagyott Pénzkezelési Szabályzat
2013. május 2-ától volt hatályos. A szabályzatban foglaltak megismerését az
érintettek aláírásukkal igazolták. Rendelkeztek a készpénzben és
bankszámlán történő pénzkezelés rendjéről.
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• A házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatköröket, illetve a
feladatellátókra vonatkozó szabályokat meghatározták. A pénztáros és
helyettese is felelősségvállalási nyilatkozatot tett az általuk kezelt értékekre
vonatkozóan. A vizsgált időszakban nem történt házipénztár átadás-átvétel.
• Meghatározták a pénztárellenőri feladatokat, illetve a helyettes személyt is
kijelölték.
• Pénztárellenőrzés 2013. március előtt nem történt, ezután pedig a kijelölt
dolgozó a pénztárbizonylatok, illetve a pénztárjelentés esetében is aláírásával
igazolta e feladat elvégzését.
• 2013. 12. 09-én a B000349 sorszámú pénztárbizonylaton a falugondnok
részére 201.- Ft-ot jogosulatlanul fizettek ki, melyet vagy tőle, vagy a
pénztárostól vissza kell követelni.
• A pénztárzárlatra vonatkozó szabályokat megfelelően határozták meg. A
pénztáros a pénztárjelentést naponta kinyomtatta, a címletjegyzéket
elkészítette. A pénztárbizonylatokon a kontírozást csak 2013. júliustól
végezték el, melyet kézzel rögzítettek a gépi pénztárbizonylaton. A napi
készpénz záró állományának maximális mértékét 300 e Ft-ban határozták
meg, melyet a gyakorlatban általában betartottak, általában 200-300 e Ft volt
zárás után a pénztárban.
• Az 1 és 2 Ft-os érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési
különbözetek rendezését, könyvelését meghatározták, a pénztári szoftver
külön bizonylatot és pénztárbizonylatot készített a kerekítési különbözetekről.
• A
szigorú
számadású
nyomtatványokra
vonatkozó
szabályokat
meghatározták, azonban a vezetett nyilvántartás nem teljesen egyezett a
szabályzatban előírtakkal, mivel a felhasználásra átvétel dátumát és az átvevő
aláírását nem tartalmazta. A szabályzatban előírtakkal ellentétben a
menetleveleket nem vették nyilvántartásba. A használatbavétel dátumát egy
esetben sem töltötték ki.
• Az elszámolási előlegekre vonatkozó szabályokat meghatározták, s a
gyakorlatban biztosítottak e jogcímen készpénzt. A szabályzatban előírtak
szerint 30 napos elszámolási határidőt biztosítottak. Az előírt igénylő
nyomtatványt csak 2013. októbertől kezdték alkalmazni. Az előlegek
nyilvántartása nem megfelelően került vezetésre, melynek következtében az
ellenőrzés által tételesen ellenőrzésre kerültek az előlegekkel kapcsolatos
pénztárbizonylatok. Megállapítható volt, hogy minden előleggel elszámoltak az
érintettek, azonban az előlegek nyilvántartását javasolt visszamenőleg, a
pénztárbizonylatok alapján felvezetni. Két esetben fordult elő 30 napon túli
elszámolás, melyek után a kamatkedvezmény miatti adófizetési
kötelezettséget nem vizsgálták, s nem teljesítették a magánszemélyek
• A bizonylatok érvénytelenítésére vonatkozóan többféle lehetőséget is
szabályoztak, mely a bizonylatok lefűzésével egyidejűleg, lyukasztással
megtörtént.
• A pénztárbizonylatokon a pénz befizetőjének, illetve átvevőjének aláírásával
igazoltatták az átvételének, illetve befizetésének tényét, amennyiben a
jogosult helyett más vette át a pénzt, akkor meghatalmazás alapján történt a
kifizetés.
• A beérkező számlákon a vevő neve nem minden esetben megfelelően került
feltüntetésre, mivel előfordult, hogy Polgármesteri Hivatal, illetve az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal nevére szólt. Egy esetben csak utánvételi
bizonylat alapján, számla nélkül fizettek ki szállítási díjat. Az önkormányzat
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által kiállított számlákon a kibocsátóként alkalmazott bélyegző nem az
önkormányzat adatait tartalmazta, illetve adószámot sem tartalmazott,
továbbá nem minden esetben állítottak ki számlát vagy adóigazgatási nyugtát.
A pénztárbizonylatok között fellelt írásbeli szerződésen a polgármester vállalt
kötelezettséget, azonban ezt szabálytalanul pénzügyi ellenjegyzés nélkül
tette, mely nélkül kötelezettség nem vállalható. Egy esetben az önkormányzat
nevében szerződő félként a falugondnok írt alá, mely szintén nem volt
megfelelő. A kötelezettségvállalásba vételi nyilvántartási számot a
pénztárbizonylatokon nem tüntették fel.
A pénztárbizonylatokon pénzügyi ellenjegyzőként 2013. január-február
időszakban volt aláíró, azonban szabályzat hiányában nem állapítható meg,
hogy kié volt a szignó. 2013. márciustól a pénzügyi ellenjegyzés az arra
jogosult által megtörtént a pénztárbizonylatok erre szolgáló rovatában.
A szabályzatban a szakmai teljesítés igazolás szabályait rögzítették, a
polgármester három személyt bízott meg e jogkör gyakorlásával. A szakmai
teljesítés igazolás konkrét módját nem írták elő, de a gyakorlatban a kifizetés
alapjául szolgáló számlákat általában a polgármester a „kifizethető”
megjelöléssel és aláírásával látta el,illetve néhány esetben a „Szükségességét
igazolom, kifizetését engedélyezem” tartalmú bélyegzőt is használták.
A szabályzatban az érvényesítési szabályokat megfelelően meghatározták, s
a pénzügyi osztályvezető két megfelelő képesítésű köztisztviselőt bízott meg a
feladatellátással. A Közös Hivatalhoz történő csatlakozás előtti időszakban a
pénztárbizonylatokon érvényesítésre egyáltalán nem került sor, ezután a
meghatalmazással rendelkező ügyintéző írt alá érvényesítőként, aki
egyébként a könyvelést is végezte. A pénztárbizonylatok tartalmazták az
érvényesítésre utaló megjelölést.
A szabályzatban az utalványozás szabályait megfelelően rögzítették, a
polgármester három személyt hatalmazott fel e jogkör gyakorlására. A
gyakorlatban a házipénztári elszámolások esetében az utalványozásra a
pénztárbizonylat erre szolgáló rovatában – néhány kivétellel - a polgármester
által került sor. A polgármester részére történt kifizetések esetében a
meghatalmazással rendelkező alpolgármester utalványozott, míg 2013.
március előtt a polgármester részére történt kifizetések esetében általában
nem történt utalványozás.
Az Önkormányzatnál a pénzkezelési jogkörök esetében helyettes személyek
kijelölésével gondoskodtak az összeférhetetlenség elkerüléséről.
A pénzkezelési jogkörök gyakorlására jogosult személyek nyilvántartása az
írásbeli felhatalmazásokkal együtt a szabályzat mellékletében rendelkezésre
állt.

Javaslatok:
• A házipénztár helyiség és a készpénz biztonságos tárolásáról az előírtak
szerint gondoskodni
• A falugondnok részére jogosulatlanul kifizetett 201.- Ft visszaköveteléséről
gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, akkor a pénztáros által
visszafizettetni
• A Pénzkezelési Szabályzatban a 2014. évtől bevezetésre kerülő EPER
szoftver kezelésének, bizonylatolásának szabályait meghatározni
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• A napi záró készpénzállományt betartatni, gondoskodni arról, hogy a
pénzintézettől felvett készpénzt a házipénztárba még aznap befizessék,
illetve, hogy a bevételi pénztárbizonylat nyugta példánya a terhelési
bankkivonathoz csatolásra kerüljön
• A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását a szabályzattal egyező
tartalommal vezettetni (esetlegesen a szabályozást módosítani), az
önkormányzat adatait és a használatbavétel dátumát feltüntetni, a
menetlevelek nyilvántartásba vételéről gondoskodni
• Az elszámolási előlegekkel való 30 napon belüli elszámolásról gondoskodni,
ellenkező esetben az adófizetési kötelezettséget teljesíttetni, a nyilvántartást a
pénztárbizonylatok alapján utólagosan megfelelően felvezettetni
• A kiállított számlákon megfelelő adattartalmú bélyegzőt használni, a beérkező
számlákon az önkormányzat adatait feltüntetni
• Gondoskodni arról, hogy kötelezettséget csak az arra jogosultak vállaljanak és
ezt csak pénzügyi ellenjegyzéssel tehessék meg, a kötelezettségvállalásokat
nyilvántartásba venni, a nyilvántartási számot a pénztárbizonylatokon
feltüntetni
2. Szakácsi
Község
Önkormányzatánál
szabályszerűségének ellenőrzése

a

kötelezettségvállalások

Megállapítások:
• Szakácsi Község Önkormányzata 2013. 04. 01-jétől csatlakozott az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
• Szakácsi Községi Önkormányzat pénzkezelési jogköreinek gyakorlásáról az
1/2013. számú polgármesteri és jegyzői együttes utasításban rendelkeztek,
mely 2013. április 1. napjától volt hatályos. A szabályzathoz megismerési
nyilatkozatot is csatoltak, melyben az érintettek aláírásukkal igazolták a
szabályzatban foglaltak tudomásulvételét.
• A szabályzatban kötelezettségvállalásra jogosultként megfelelően a
polgármestert nevesítették, aki írásban felhatalmazta az alpolgármestert is e
jogkör gyakorlására.
• Az ellenőrzés által vizsgált írásbeli kötelezettségvállalásokon a polgármester
vállalt kötelezettséget, azonban ezt egy-két kivétellel pénzügyi ellenjegyzés
nélkül tette.
• Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalásokat a jogszabályi előírások szerint
rögzítették a szabályzatban. Meghatározták az írásban, illetve nem írásban
vállalt kötelezettségvállalások dokumentumait.
• A kötelezettségvállalás nyilvántartás tartalmi követelményeit a jogszabályi
előírásokkal összhangban határozták meg.
• Előírták, hogy a házipénztárból történő kifizetések esetében az analitikus
nyilvántartás a 100 e Ft feletti teljesítéseket tartalmazza, míg a 100 e Ft alatti
teljesítések analitikus nyilvántartásáról a pénztáros gondoskodik. Rögzítették,
hogy a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása a Tatigazd szoftverrel
történik, s kijelölték a nyilvántartás naprakész vezetéséért felelős személyt is.
A gyakorlatban a házipénztári kifizetéseket nem vették nyilvántartásba, a
pénztárbizonylatokon a kötelezettségvállalás nyilvántartási sorszámot nem
tüntették fel. A Tatigazd szoftver kötelezettségvállalások nyilvántartásába csak
az átutalásos fizetési módú számlák kerültek felvezetésre.
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• A szabályzatban a jogszabályi előírásokkal összhangban pénzügyi
ellenjegyzésre jogosultként a pénzügyi osztályvezetőt jelölték ki, aki egy
megfelelő képesítésű köztisztviselőt is megbízott e feladatellátással.
• A gyakorlatban alkalmazott pénztárbizonylat nyomtatványok nem tartalmaztak
az ellenjegyzésre külön rovatot, míg az utalványrendeletek ellenjegyző
rovatában a meghatalmazott köztisztviselő írt alá pénzügyi ellenjegyzőként. Az
írásbeli kötelezettségvállalásokon a pénzügyi osztályvezető gyakorolta a
pénzügyi ellenjegyzést.
• Az Önkormányzat szabályzata mind az utalványozás, teljesítés igazolás és
érvényesítés rendjét is tartalmazta. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a
polgármester, mint kötelezettségvállaló két személyt bízott meg írásban a
teljesítés-igazolási feladatokkal.
• Az érvényesítési feladatok ellátásával a pénzügyi osztályvezető két
köztisztviselőt bízott meg. Utalványozásra jogosultként a polgármestert
nevesítették, aki az alpolgármestert, a pénzügyi osztályvezetőt és egy
köztisztviselőt bízott meg e feladatellátással.
• Az összeférhetetlenségi szabályokat a szabályzatban is rögzítették, a
pénzkezelési jogkörök szabályszerű teljesítése és az összeférhetetlenség
elkerülése érdekében helyettes személyeket jelöltek ki. A jogszabályi
előírásnak megfelelően az egyes jogkörök gyakorlására jogosult személyeket
és aláírás mintájukat a szabályzat mellékleteiben szereplő nyilvántartások
tartalmazták.
Javaslatok:
• gondoskodni arról, hogy minden kötelezettségvállalás kerüljön nyilvántartásba
vételre
• gondoskodni arról, hogy a kötelezettségvállaló csak pénzügyi ellenjegyzéssel
együtt vállalhasson kötelezettséget
3. Edelény
Város
Önkormányzatánál
szabályszerűségének ellenőrzése

a

közbeszerzési

eljárások

Megállapítások:
• Edelény Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárásainak lefolytatási
rendjét belső szabályzatban rögzítette, mely megfelelt a jogszabályi
előírásoknak.
• 2013. március 20-ától képviselő-testületi döntés alapján a közbeszerzési
eljárásokkal kapcsolatos döntéshozatal a polgármester hatáskörébe került. A
szabályzatban foglaltakat az eljárások során figyelembe vették.
• Az önkormányzat által 2013. évben lebonyolított közbeszerzési eljárások
szabályszerűsége tételesen ellenőrzésre került. Minden közbeszerzés
szerepelt a közbeszerzési tervben. A tervben szereplő, de le nem folytatott
közbeszerzések a 2014. évi tervben szerepeltek.
• A közbeszerzési eljárások lefolytatásához minden esetben közbeszerzési
szakértőt vettek igénybe. A szakértőkkel kötött szerződések kellően
részletesek voltak, azokon szerepelt a pénzügyi ellenjegyző aláírása.

165

A Perfekt-Tender Kft-vel kötött szerződésen négy eljárás lebonyolításáért
4.950.000 Ft + ÁFA díjazásban állapodtak meg, eljárásonként 1.225.000 Ft +
ÁFA összegben, azonban az eljárásonkénti díjazás végösszege csak
4.900.000 Ft + ÁFA lett volna.
• A bíráló bizottság tagjai részére megbízólevelet egyáltalán nem készítettek,
azonban a polgármester minden esetben kijelölte a bizottság tagjait. A bíráló
bizottsági tagok két esetben korábbi dátummal tettek összeférhetetlenségi
nyilatkozatot, mint a polgármester általi kijelölés, mely elírásból adódott, a
helyes dátumról a polgármester írásos feljegyzést készített.
• Általánosságban megállapítható, hogy az eljárások során a közbeszerzési
törvény előírásai szerint jártak el, csak néhány esetben volt megállapítható,
hogy egy-egy eseményről nem tájékoztatták az ajánlattevőket, illetve egy
esetben nem állt rendelkezésre bíráló bizottsági jegyzőkönyv az ajánlatok
érvényességének vizsgálatáról, melyben a közbeszerzési tanácsadó
hiánypótlást állapított meg.
• A nyilvánossági követelményeknek megfelelően az önkormányzat honlapján
megjelentették a közbeszerzési tervet és annak módosításait, a
Közbeszerzési Szabályzatot, az ajánlattételi felhívásokat és a szerződéseket.
A Közbeszerzési Hatóság Adatbázisában, illetve az önkormányzat honlapján a
szerződések teljesítésére vonatkozó adatok nem voltak megtalálhatóak.
Javaslatok:
• a jövőben a bíráló bizottság tagjait megbízó levéllel ellátni
• minden egyes eljárási cselekményről tájékoztatni az ajánlattevőket
• a közbeszerzési dokumentációkból hiányzó iratok pótlása érdekében a
közbeszerzési tanácsadókkal egyeztetni, azokat a dokumentumokat, melyek
elkészültek, a közbeszerzési mappákban elhelyezni és megőrizni
• a szerződések teljesítésére vonatkozó adatokat a Közbeszerzési Hatóság
Adatbázisában, esetlegesen az önkormányzat honlapján közzétenni
• a Perfekt-Tender Kft-vel kötött szerződést a megfelelő összegre módosítani
4. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál az országgyűlési
képviselők 2014. évi választásának feladattípusú költségelszámolásának
ellenőrzése
Megállapítások:
Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választása költségeinek kifizetésekor
a 38/2013. (XII. 30.) KIM rendeletben, valamint a hatályos jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően jártak el, a választásra biztosított pénzösszeget e feladatra
használták fel.
5. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi
közfoglalkoztatás ellenőrzése

Önkormányzatnál

a

2013.

évi

Megállapítások:
• Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 2013. évben két
közfoglalkoztatási programra kötött hatósági szerződést, melyet pénzügyi
ellenjegyzésre nem mutatott be, azokat csak a program beindítását követően
bocsátotta a Közös Hivatal rendelkezésére.
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• A programok során beszerzett eszközökről csak a novemberben indult
programban készült átadás-átvételi jegyzőkönyv, melyeken az átvevők
személye nem volt olvasható, illetve szemrevételezés alapján látható volt,
hogy a jegyzőkönyvekre más személy, más tollal is írt eszközöket, így nem
állapítható meg, hogy történt-e azutáni dokumentálás, hogy az átvevő az
átvételt elismerte. A kiadott eszközök visszavételezéséről nem készült
dokumentum, azokat készletnyilvántartásba nem vették, nem leltározták fel.
• A decemberi program esetében írásos feljegyzés készült arról, hogy az elnök
be sem mutatta az aláírt hatósági szerződést a Közös Hivatal részére, mely
által a felkészülés nem volt biztosított, továbbá a szabályszerűség, jogszabályi
megfelelőség pl. pénzügyi ellenjegyzés sem valósult meg. Ebben a
programban nem készült bizonylat arról, hogy a beszerzett eszközöket ki vette
át, illetve azt visszaszolgáltatták-e az átvevők, azokat szintén nem vették
nyilvántartásba.
• A közfoglalkoztatási szerződéseket az elnök, mint munkáltató, esetében a
helyettese írta alá kötelezettségvállalóként, azonban azok a jogszabályi
előírásokkal ellentétben szintén nem tartalmazták a pénzügyi ellenjegyzést.
• A programok során több esetben személyi át- és visszahelyezések történtek,
melyről dokumentumok nem álltak rendelkezésre, arról a Kirendeltséget nem
értesítették. A programokban résztvevőkről nem állt rendelkezésre olyan
nyilvántartás, mely áttekinthetővé tette volna, hogy mely programban ki
szerepel, mikor lépett be és ki, illetve ki lépett be helyette.
• A dolgozók jelenlétét a hatósági szerződés és a Munka törvénykönyve
előírásaival ellentétben nem megfelelően rögzítették, sok esetben hiányoztak.
A jelenléti íveket általában ömlesztve, egy-egy munkavégzési helyre
vonatkozóan vezették, azaz nem vezették programonként külön-külön, mely
az elszámolást és az átláthatóságot is megkönnyítette volna. A jelenléti íveken
feltüntetett szabadságokat szabadságkartonon rögzítették, azonban az
egyeztetések elmaradtak, így téves rögzítések is előfordultak. Névazonosság
esetén előfordult, hogy más kartonján rögzítették a kivett szabadságot. A
szabadságokról kinyomtatták a nyilvántartást, azonban néhány esetben csak
kézzel rögzítették, hogy kinek hány fizetett szabadnap jár. A munkáltató több
dolgozó esetében nem adta ki az időarányosan járó szabadságot, azt a
jogviszony megszűnésekor pénzben sem váltották meg, melyet egyébként a
programok nem is finanszíroztak volna meg. A kivett szabadságok a
bérjegyzékeken nem jelentek meg, annak ellenére, hogy azokra a napokra
távolléti díjat kellett volna számfejteni, mely azonban a bruttó bér összegét
nem befolyásolta volna.
• A közfoglalkoztatott minimálbér emelkedése miatt minden közfoglalkoztatottal
módosították a szerződést, melyet az elnök továbbra is a jogszabályi
előírásokkal ellentétben pénzügyi ellenjegyzés nélkül írt alá. A minimálbér
emelkedése miatt a többletköltségek finanszírozása miatt a Kirendeltséggel a
hatósági szerződést nem módosították.
• A közfoglalkoztatási szerződésmódosítások ellenére előfordult, hogy a
közfoglalkoztatottak részére az emelés előtti bért számfejtették, melyet egy
kivétellel korrigáltak. Egy dolgozó esetében előfordult, hogy visszamenőleg
sem kapta meg a béremelést, mely jogos követelésének minősül.
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• Az elszámoló lapokon több esetben adminisztratív hiba történt, mivel néhány
esetben a jogviszony kezdetét nem megfelelően, illetve a számfejtett bért sem
a bérjegyzékkel azonosan rögzítették. A szükséges bérkorrekciókat nem
minden esetben tüntették fel az elszámoló lapokon, ezért adódott az
elszámoló lapok és a Kirendeltség által utalt támogatás különbözete.
• A közfoglalkoztatottak nettó bérét – három fő részére történő átutalás
kivételével - készpénzben, házipénztárból fizették ki.
• A két programban résztvevő dolgozók nettó bérét egy pénztárbizonylaton
fizették ki, mely szintén nehezítette az átláthatóságot és az ellenőrzést. A
pénztárbizonylat alapbizonylatai a bérjegyzékek voltak, melyeken a dolgozók
aláírásukkal igazolták a pénz átvételét. A számviteli törvény előírásai szerint
több bizonylat alapbizonylaton történő elszámolásához összesítő bizonylatot
kell készíteni, mely azonban nem történt meg. Esetlegesen egy bérjegyzék
eltűnése, elkallódása esetén nem tudható, hogy a pénzt kinek és milyen
összegben fizették ki. Egy esetben a bérjegyzékek összesenje és a kifizetett
bér között néhány ezer forintos eltérés mutatkozott, mely összesítő bizonylat
hiányában nem tudható, hogy mi miatt keletkezett, bár a pénztárbizonylaton
szereplő nettó összeg megegyezett a nettó munkabér címletjegyzékkel.
• A programban résztvevő közfoglalkoztatottak bérjegyzékét külön dossziéba
fűzték le, mely azonban nem tartalmazta a hóközi kifizetések bérjegyzékét. A
bérjegyzékeket a jelenléti ívekhez hasonlóan nem programonként külön fűzték
le, mely nehezítette az átláthatóságot és az ellenőrzést.
• A jogviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó igazolások nem
kerültek a dolgozók iratanyagába lefűzésre, csak az elszámoló lapokat
csatolták, mely nem elegendő. A kiadott igazolások munkáltatói példányát
szükséges csatolni.
• A programok során elszámolt bruttó bérekből levont adót és járulékokat,
valamint a munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulási adót a 08 havi
bevalláson bevallották és ez alapján megfizették a NAV felé.
• A bizonylatolás módjára tekintettel megállapítható, hogy a két programot nem
kezelték külön, a szerződéseket, jelenléti íveket, bérjegyzékeket, a nettó bér
kifizetésének pénztárbizonylatát a két programra vonatkozóan együtt kezelték,
mely ellentmond a hatósági szerződésnek is, mivel az előírja az elkülönített
kezelést mind a bizonylatok, mind a könyvelés tekintetében. Ennek ellenére a
Kirendeltség által utalt támogatás sem volt minden esetben egyértelműen
beazonosítható, hogy mely programra vonatkozóan utaltak. Az ellenőrzés
emiatt együtt kezelte a programok finanszírozásának vizsgálatát.
• A Kirendeltség a benyújtott elszámoló lapokhoz képest 493.038 Ft-tal utalt
többet, mely abból adódott, hogy nem a hibásan kitöltött elszámoló lapokat
tekintette irányadónak, hanem a számfejtési és kifizetési bizonylatokat. A
dokumentációban fellelhető bizonylatok alapján a program megvalósítása
során 561.206 Ft olyan felmerült költség volt, mely nem szerepelt az
elszámoló lapokon, azaz az Önkormányzatnak 68.168 Ft olyan költsége
keletkezett, melyet a Kirendeltség nem támogatott.
• További ki nem fizetett, de a programmal kapcsolat költség a decemberi
félhavi bér és elmaradt béremelés összege, összesen 48.975 Ft.
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• Ezen kívül a dolgozók ki nem adott szabadságai tekintetében is
többletköltségek merülhetnek fel, mert azt a dolgozók az elévülési időn belül
követelhetik a munkáltatótól. A szabadságok pénzbeli megváltására csak a
munkaviszony megszűnése esetén van lehetőség, mely azonban nem történt
meg, illetve azt a program sem finanszírozta volna meg.
Javaslatok:
• a Kirendeltséggel megkötött hatósági szerződést az elnök csak a Közös
Hivatal vezetőivel történő egyeztetés után, pénzügyi ellenjegyzéssel együtt írja
alá
• a foglalkoztatási programok beindítása előtt gondoskodjon az adminisztráció
lebonyolításához szükséges személyi feltételek biztosításáról
• a programok során beszerzett eszközök átadását, illetve visszavételét minden
esetben dokumentálni, a visszavett eszközöket felleltározni, azokat
készletnyilvántartásba venni
• a közfoglalkoztatási szerződések és módosításai tekintetében csak pénzügyi
ellenjegyzéssel vállaljon kötelezettséget
• gondoskodni arról, hogy a programokban résztvevő dolgozókról (belépés,
kilépés, távollét, szabadság) naprakész nyilvántartás álljon rendelkezésre
• a dolgozókkal programonként külön-külön jelenléti ívet vezettetni
• a dolgozók részére járó fizetett szabadságot kiadni - vagy annak tudatában,
hogy azt a Kirendeltség nem finanszírozza meg – a jogviszony
megszűnésekor pénzben megváltani
• a le nem számfejtett járandóságokat a közfoglalkoztatottak részére
számfejteni és kifizetni
• gondoskodni arról, hogy a programok bizonylatolása, főkönyvi könyvelése
elkülönítetten valósuljon meg
• gondoskodni arról, hogy az elszámoló lapok az alapbizonylatok adataival
egyezően kerüljenek kitöltésre, a szükséges korrekciókat érvényesítsék
• gondoskodni arról, hogy a jogviszony megszűnésekor kiadandó igazolások a
dolgozók iratanyagához lefűzésre kerüljön
• a decemberben indult program dologi kiadásához készült elszámoló lapot az
iratanyagba tenni és megőrizni
6. Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál az élelmezési feladatellátás
és a térítési díj beszedésének ellenőrzése
Megállapítások:
• Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központot Edelény Város Önkormányzata
12 településsel közösen, intézményfenntartó társulás keretében tartja fenn.
• Az intézmény 2011. 09. 01. napjától hatályos Élelmezési Szabályzattal
rendelkezett, mely kellően részletes volt, azonban abban a kötelező étkezők
kifejezést törölni, s a 2015. január 1-jétől hatályos 37/2014 (IV. 30.) EMMI
rendelet alapján a jövőben felülvizsgálni szükséges. Az élelmiszerkészleteket
megfelelően tartották nyilván, a készletváltozást a főkönyvben megfelelően
rögzítették. A főkönyv és az analitika egyezőségét biztosították.
• A raktári bevételezés megfelelő volt, a leszállított nyersanyagok mennyisége
és értéke megegyezett a raktárra vétellel. A raktári bevételi jegyeket az
élelmezésvezető készítette el, azonban azt a jövőben a raktárosnak
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szükséges rögzíteni. A raktári bevételi jegyet megfelelően csatolták a szállítói
számlákhoz, melyeket a gazdasági vezető is ellenőrzött. Az év végi
készleteket megfelelően mennyiségi leltárfelvétellel támasztották alá.
A kézi anyagkiszabás és a raktári kiadási jegy között néhány esetben eltérés
mutatkozott, azonban vélhetően a valós kiadást a raktári kiadási jegy
képviselte, így megegyezett a nyilvántartás szerinti és a tényleges készlet. A
raktári kiadási jegyeket az élelmezésvezető rögzítette, azonban azt a jövőben
javasolt, hogy a raktáros készítse el és az élelmezésvezető csak ellenőrizze
azt.
A képviselő-testület határozatban, illetve rendeletben döntött a
nyersanyagnorma, illetve a térítési díjak mértékéről. Kiszállítás esetén
javasolt, hogy a kiszállítás díját ne külön határozzák meg, hanem úgy
állapítsák meg a díjat, hogy tartalmazza a kiszállítás összegét is. A képviselőtestületi előterjesztések megfelelően önköltségszámítással alátámasztottak
voltak.
Az intézményvezető értesítést készített az igénybevevők részére a díjak
megállapításáról, melyet célszerű eggyel több példányban kiállítani és a
térítési díjbeszedő részére átadni. A gyakorlatban a megállapított díjak szerint
kerültek az összegek számlázásra. A szociális étkezők az idősek klubjának
étkezői esetében személyenkénti térítési díj nyilvántartó lapon tartották nyilván
a kiszámlázandó mennyiséget és díjat, a kiállított számlát és rögzítették a
befizetés dátumát is. Néhány helyen az igénybevevő neve nem teljesen
egyezett meg, azonban a számlázott mennyiség megfelelő volt. Az
alkalmazott és vendégétkezők esetében a strigulázós nyilvántartáson
rögzítették a számlázási adatokat, illetve a hátralékokat. Előfordult, hogy a
vendégétkezők között tartották nyilván a közfoglalkoztatási jogviszonyban,
határozott időre foglalkoztatottakat, akik az alkalmazotti térítési díjat fizették
meg. A 2014. évtől bevezetésre került EPER szoftver nagymértékben
megkönnyíti a feladatellátást, mivel több lista is lekérhető, illetve ez szolgál a
kintlévőségek nyomon követésére is. A kintlévőségek között szereplő
követeléseket értékelni, a behajthatatlan követeléseket (pl. elhalálozás miatt) a
nyilvántartásokból kivezetni szükséges.
Az alkalmazottak részére az önköltségi árnál alacsonyabb áron biztosítottak
étkezést, azonban ennek adó- és járulékvonzatát nem vizsgálták.
A strigulázós nyilvántartás és a naponkénti étkezői csoportonkénti összesítés
megegyezett, a szúrópróbaszerű ellenőrzés egy esetben tárt fel eltérés,
miszerint 105 fő étkezett és 107 főre főztek. A lakók esetében a strigulázós
nyilvántartás személyenként, illetve havonta nem került összesítésre, melyet a
jövőben elvégezni szükséges, illetve az ellenőrzés javasolja kontrollpontként
beépíteni a két nyilvántartás naponkénti egyezőségének vizsgálatát.
2013. évben jelentős nyersanyagnorma eltérés volt, a normál étkezők
esetében 985.960 Ft túllépés, a diétás étkezők esetében 45.885 Ft, a szociális
étkezők esetében 271.914 Ft megtakarítás keletkezett.
Az élelmezési feladatellátás bizonylati rendje megfelelő volt, a bizonylatokon
szerepeltek az arra jogosultak aláírásai. A szakmai teljesítésigazolás esetében
javasolt a számlákon is, nem csak a szállítóleveleken feltüntetni a bélyegzőt
és az arra jogosult aláírását.
Az étlap összeállítása az előírásoknak megfelelő volt, azt a szükséges
személyek véleményezték, melyet aláírásukkal igazoltak.
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• Az élelmiszer-felhasználási előírásokat nem minden esetben tartották be,
melyre 2015. évtől fokozott figyelmet szükséges fordítani, illetve a napi
étkezések számának függvényében a Kcal előírásokat felülvizsgálni és
módosítani szükséges.
• Az élelmiszer nyersanyagok beszerzése meghaladta a közbeszerzési
eljárásra vonatkozó értékhatárt, azonban az eljárást nem folytatták le. A
korábban határozatlan idejű szerződéseket határozott idejűre módosították,
azonban ezeket meg kell szüntetni, s az eljárást le kell folytatni.
• Alapvetően a folyamatok szabályozottak voltak, az analitika és az
összesítések közötti egyezőséget alapvetően biztosították, továbbá a
dokumentálás során kialakították a kontrollpontokat, a kontrollfolyamatok
működtek, azok csak néhány helyen szorulnak kiegészítésre.
Javaslatok:
• Az Élelmezési Szabályzatból a kötelező étkezőket törölni, a 2015. 01. 01-től
hatályos új jogszabály miatt felülvizsgálni,
• Az Önköltség-számítási Szabályzatból a vásárolt élelmezést törölni,
• Az élelmezési programban a receptúrát feltölteni,
• A raktári bevételezést és kiadást az élelmezésvezető helyett a raktárosnak
elvégezni, az élelmezésvezetőnek pedig ellenőrizni
• A kézi anyagkiszabás és a gépi raktári kiadási jegy közötti egyezőséget
ellenőrizni
• A strigulázós nyilvántartásokat minden étkezői csoport esetében
személyenként is, illetve naponta és havonta is összesíteni, az ezekből
készült összesítő létszámkimutatást a strigulázós nyilvántartásokkal
egyeztetni
• A számlákat a teljesítéstől számított 15 napon belül minden étkező esetében
elkészíteni
• A követeléseket értékelni, a behajthatatlan követeléseket a nyilvántartásokból
kivezetni
• A térítési díj megállapító döntésekből eggyel több példányt készíteni és azt a
számlázást végzőnek átadni
• A dolgozók részére biztosított kedvezményes étkezés adó- és járulékvonzatát
vizsgálni, a bevallási és befizetési kötelezettségeket teljesíteni
• A szállítói számlákon is igazolni a szakmai teljesítést, ne csak a
szállítóleveleken
• A 2015. évtől hatályos élelmiszer-felhasználási előírásokat betartani, az
élelmezési programban a napi Kcal előírásokat felülvizsgálni, módosítani
• A kiszállításos ebéd díját úgy meghatározni, hogy az tartalmazza a kiszállítás
díját is
• A közbeszerzési eljárást lefolytatni
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7. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál a 2014. évi helyi
önkormányzati
választások
feladattípusú
költségelszámolásának
ellenőrzése
Megállapítások:
A 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása költségeinek elszámolásakor a
3/2014. (VII. 24.) IM rendeletben, valamint a hatályos jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően jártak el, a választásra biztosított pénzösszeget e feladatra használták
fel.
8. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál az Európa Parlament tagjai
2014. évi választása feladattípusú költségelszámolásának ellenőrzése
Megállapítások:
Az Európa Parlament tagjainak 2014. évi választása költségeinek kifizetésekor a
38/2013. (XII. 30.) KIM rendeletben, valamint a hatályos jogszabályokban
foglaltaknak megfelelően jártak el, a választásra biztosított pénzösszeget e feladatra
használták fel.
9. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásánál a pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások kezelése szabályszerűségének ellenőrzése
Megállapítások:
• A Pénzkezelési Szabályzat 2008. április 01. napjától volt hatályos, egységes
szerkezetben tartalmazta az azóta történt módosítást. Az abban foglaltak
megismerését az érintettek nyilatkozatban igazolták. A jogszabályi
előírásoknak megfelelően mind a készpénz, mind a bankszámlapénz
forgalomra vonatkozóan tartalmazta a szükséges szabályokat.
• 2013. 01. 24-én a korábbi elnök lemondott, mellyel egyidejűleg új elnök került
megválasztásra. A személyi változásokat a pénzintézethez jelentették, 2013.
02. 05-től az új elnök, az alelnök, illetve a Társulás munkaszervezetének két
dolgozója vált aláírásra jogosulttá. A személyi változásokat a szabályzaton
azonban nem vezették át.
• A pénztárost és helyettesét a szabályzatban nevesítették, feladataikat
meghatározták. A pénztárosi munkakörrel összeférhetetlennek minősítették a
pénztárellenőri, utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési joggal
felruházott dolgozókat, azonban – a személyi változások következtében - a
pénztáros 2. banki aláíróként jogosult volt eljárni, így nem a szabályozás
szerint jártak el.
• A kijelölt pénztáros helyettes, illetve pénztárellenőr jogviszonya 2012.
decemberben megszűnt, azonban helyette új pénztáros helyettes nem került
kijelölésre, így a folyamatos feladatellátás nem volt biztosított. Korábban a
pénztárellenőrnek helyettese is volt, azonban a pénztárellenőr jogviszonyának
megszűnése következtében a helyettes alapvetően jogosult volt
pénztárellenőrként eljárni, de új helyettes kijelölésére nem került sor. A
személyi változásokat e tekintetben sem vezették át a szabályzaton.
• A szabályzat megfelelően tartalmazta a pénztárellenőr feladatait, illetve a
pénztárellenőrzés gyakoriságát, melyeket a szabályzat szerint folyamatosan,
de legalább hetente két alkalommal köteles elvégezni. Rögzítették, hogy a
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jegyzőnek évente két alkalommal szúrópróbaszerű ellenőrzést kell végezni
arra vonatkozóan, hogy a pénztárellenőrzési rendszer maradéktalanul teljesüle, melyről jegyzőkönyvet kell felvenni, azonban ilyen jegyzőkönyvet nem
tudtak az ellenőrzés rendelkezésére bocsátani. A pénztár ellenőrzésekor
azonban fellelhető volt a hivatalvezető és egyben pénztárellenőr által 2013.
évben két alkalommal végzett pénztárellenőrzéséről készült jegyzőkönyv,
mely szerint a pénzkészlet megegyezett a nyilvántartás szerinti készlettel.
A pénztárbizonylatokat gyűrűs dossziéban, havonta lefűzhető genothermába
téve tárolták, mely azonban nem felel meg a biztonságos tárolás
követelményeinek.
A pénztári kifizetések alapbizonylatainak érvénytelenítésére többféle
lehetőséget biztosítottak, melyek a gyakorlatban nem történtek meg. A
projektekben elszámolt pénztári bizonylatok tárolása többféle módon valósult
meg. Egyes projektek bizonylatai a pénztárbizonylatok között eredetiben
fellelhetőek voltak, míg más projekt bizonylatai csak fénymásolatban voltak a
pénztárbizonylatok között, az eredeti bizonylatokat külön kezelték. Ezáltal
nagyon sok fénymásolt bizonylat volt a pénztárban, azonban nem vezették
rájuk, hogy az eredeti hol található. Előfordult, hogy ez utóbbi projekthez
eredeti bizonylatok is megtalálhatóak voltak a pénztárban, melyek közül volt
olyan, amelyiket elszámolták a kifizetési kérelemben, illetve volt olyan is,
amelyiket nem. 2014. évtől a legnagyobb volumenű projekthez elkülönített
pénztárat nyitottak, mely az ellenőrzés véleménye szerint is célszerű volt,
azonban ezt szükséges a szabályzatban is rögzíteni.
A pénztárat a szabályozásnak megfelelően havonta zárták, melyet a
címletjegyzék kitöltésével, valamint a pénztáros és a pénztárellenőr
aláírásával dokumentáltak.
A pénztárban lévő készpénz a pénztárjelentés egyenleg oszlopának
kitöltésével folyamatosan dokumentált volt, mely szerint minden nap
betartották a 400 e Ft-os záró keretösszeget.
A pénzintézettől felvett készpénzt a pénzfelvétel napján bevételezték a
házipénztárba, s a szabályozásnak megfelelően a bevételi pénztárbizonylat
második példányát csatolták a pénzintézet banki terhelési értesítéséhez.
Amennyiben a jogosult nem jelent meg személyesen, a pénzösszeget
szabályszerű meghatalmazás alapján fizették ki a meghatalmazott részére.
A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása megfelelt a jogszabályi
követelménynek, illetve az alkalmazott nyomtatványok is szerepeltek benne,
azonban 2012. évben szabálytalanul adtak át bizonylattömböket a Pedagógiai
Szakszolgálatnak, majd a fel nem használt tömböket 2013. évben
visszavették.
A vizsgált időszakban csak a köztisztviselők, illetve a Társulás által végzett
projekt keretében foglalkoztatottak részére fizettek bért, azonban az utóbbi
nem szerepelt a szabályozásban.
A gyakorlatban csak beszerzési előleget biztosítottak, melyekhez külön
előlegigénylő nyomtatványt alkalmaztak, melyen az elszámolás határidejét is
feltüntették. A beszerzési előlegekhez a szabályzatban előírt 10 napos
elszámolási határidő helyett több esetben hosszabb határidőt biztosítottak,
melyeket így is több esetben túlléptek. 30 napon túli elszámolás nem volt, így
kamatkedvezmény miatti adófizetés nem keletkezett.
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• A mobiltelefonok esetében a vélelmezett 20 %-os magáncélú használatot a
dolgozók felé továbbszámlázták, azonban a vezetékes telefonok utáni
adókötelezettséget nem vizsgálták és nem teljesítették, melyet az állami
adóhatóság szankcionálhat.
• 2013. évben több százezer forint kiküldetési költségtérítést fizettek ki,
melyeknél nem vizsgálták, hogy a gépjármű a saját vagy házastárs
tulajdonában áll-e, azaz, hogy a 9 Ft/km költségtérítés a magánszemély
bevételének minősül-e, s a számítógéppel készített kiküldetési rendelvények
csak egy példányban készültek, bár a másodpéldányt a magánszemélynek át
kellene adni. 2014. évben beszerezték az érintettek forgalmi engedélyének
másolatát vagy a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás szerződés vagy
csekk másolatát.
• A TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012 azonosítószámú projekt keretében
mérlegképes könyvelői feladatok elvégzésére 2013. 05. 02 – 2015. 04. 30.
időszakra vonatkozóan – ellenjegyzés nélkül - vállalkozói szerződést kötöttek,
mely a projekt megvalósításához kapcsolódott, illetve egy másik megbízási
szerződésben bízták meg ugyanezt a személyt a Társulás könyvelési
feladatainak elvégzésével.
• A kimenő átutalásos számlákat megfelelően tartották nyilván, míg a szállítói
tartozásokat nem a számlák beérkezésének sorrendjében, hanem a banki
kiegyenlítés alapján vették nyilvántartásba, mely 2013. októberig volt kitöltve.
• A 2014. március 6-án tartott rovancsolás szerint a pénztárjelentés szerint
nyilvántartott és a házipénztárban lévő tényleges pénzkészlet megegyezett.
• A Társulás és a Társulás felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
pénzkezelési jogköreinek gyakorlásáról a Kötelezettségvállalás, utalványozás,
ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai teljesítés igazolás rendjének
szabályzatában rendelkeztek, mely 2013. 01. 11. napjától volt hatályos. A
szabályzatot 2013 01. 24. napjával módosították, melyben a társulás
elnökének személyi változását vezették át.
• A szabályzat melléklete tartalmazta a kötelezettségvállalásra jogosultakat,
azonban az eredeti szabályzatban az elnök nem került feltüntetésre, míg a
módosítás már megfelelően tartalmazta az új elnököt. A pénzkezelés
ellenőrzése során fellelt dokumentumokon csak a jogszabály szerint jogosult
elnök vállalt kötelezettséget, azonban ez általában ellenjegyzés nélkül történt.
• A szabályzatban rögzítették a kötelezettségvállalások nyilvántartásának
tartalmát, illetve kijelölték a nyilvántartás naprakész vezetéséért felelős
személyt is, továbbá rögzítették, hogy a 100 ezer forintot el nem érő
kifizetések esetében nem kötelező az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás,
azonban nem tartották nyilván a kötelezettségvállalásokat. Nyilvántartás
hiányában sem a pénztárbizonylatokon, sem az utalványrendeleteken, sem a
kötelezettségvállalások
dokumentumain
nem
tüntették
fel
a
kötelezettségvállalás nyilvántartási sorszámot. A szabályzatban ellenjegyzésre
jogosultként a szervezet vezetője által írásban kijelölt, a munkaszervezet
állományába tartozó köztisztviselőt írták elő jogosultként, s a jegyző a
hivatalvezetőt bízta meg. A szabályzat melléklete tartalmazta a pénzügyi
ellenjegyzésre jogosultakat, mely szerint a jegyző – a megfelelő képesítéssel
rendelkező - hivatalvezetőt és helyettesként a pénzügyi osztályvezetőt külön
írásban felhatalmazta e jogkör gyakorlására, mely nem megfelelő, mivel a
pénzügyi osztályvezető a jogszabály alapján alapvetően jogosult e jogkör
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gyakorlására, így neki nem kellett volna meghatalmazás, míg a hivatalvezetőt
a pénzügyi osztályvezetőnek kellett volna megbízni.
A pénztárbizonylatokon ellenjegyzőként mindvégig a hivatalvezető írt alá,
azonban az utalványrendeleteken csak 2013. áprilisig ellenjegyzett, ezután
senki nem írt alá, így a kifizetések szabálytalannak minősülnek. Az írásbeli
kötelezettségvállalások esetében a korábbi elnök folyamatosan ellenjegyzés
nélkül vállalt kötelezettséget, melyek szabálytalanok, míg az új elnök esetében
a megbízott hivatalvezető néhány esetben szignózott az elnök aláírása
mellett, mely azonban nem elégséges, mivel nincs ott a jogszabályban előírt
pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás, illetve dátum.
A szabályzat tartalmazta a teljesítés igazolására vonatkozó szabályokat, a
„Teljesítést igazolom” alapbizonylatra történő rábélyegzésével, valamint a
szakmai teljesítést igazoló aláírásával és dátummal írták elő dokumentálni. A
szabályzat melléklete tartalmazta a jogosultakat, mely szerint a megbízott
hivatalvezető, távolléte vagy összeférhetetlensége esetén Molnár Oszkár
elnökhelyettes, majd az új szabályzatban, mint elnök jogosult teljesítést
igazolni. A megbízott hivatalvezető egyik elnök általi írásbeli felhatalmazással
sem rendelkezett, melyet pótolni szükséges. E feladat ellátásához az előírt
tartalmú bélyegzőt alkalmazták, s a számlákon dátumbélyegzőt is feltüntettek,
azonban ezt általában csak a számlákra nyomták rá, bár minden kifizetés
bizonylatán szükséges a teljesítést igazolni pl. a bérjellegű kifizetések
esetében is.
A szabályzat szerint érvényesítésre csak a hivatalvezető vagy a jegyző által
írásban megbízott személy jogosult, mely nem megfelelő, mivel a jogszabály
szerint a pénzügyi osztályvezető jogosult alapvetően e jogkör gyakorlására, a
feladatot ellátó dolgozót neki szükséges megbízni az érvényesítéssel. A
szabályzat melléklete tartalmazta a jogosultakat, mely szerint két megfelelő
képesítéssel rendelkező pénzügyi ügyintézőt jogosítottak fel, akik közül
egyikük a hivatalvezető, másikuk a jegyző általi írásbeli meghatalmazással
rendelkezett. Ez utóbbi dolgozó már nyugdíjba vonult, helyette más személy
nem lett megbízva, így a folyamatos feladatellátás nem volt biztosított. Az
érvényesítést a házipénztárban és a banki utalványok esetében is a megfelelő
képesítéssel rendelkező pénztáros végezte, aki az erre szolgáló rovatokban
aláírt. A pénztárbizonylatok tartalmazták az érvényesítésre utaló megjelölést.
A szabályzatban utalványozásra jogosultként megfelelően az elnököt, vagy az
általa írásban felhatalmazott személyeket jogosították fel. A melléklet
tartalmazta az utalványozásra jogosultakat, melyben csak a két elnökhelyettes
került feltüntetésre, az elnök nem, míg a módosításban a társulás elnökét és
az elnökhelyettest tüntették fel, azonban az elnökhelyettes egyik esetben sem
rendelkezett az elnök általi külön írásbeli megbízással, melyet pótolni
szükséges. Javasolt a meghatalmazásban azt is előírni, hogy alapvetően vagy
helyettesként jogosult utalványozni.
Utalványozni készpénzes
fizetési mód
esetén
az érvényesített
pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel
lehet. A házipénztári elszámolások esetében az utalványozásra a
pénztárbizonylaton, a banki bizonylatok esetében az utalványon került sor,
melyet az erre szolgáló rovatban az elnök – néhány banki utalvány kivételével
- írt alá. A korábbi elnök a 2013. január 23-áig dátumozott
pénztárbizonylatokat nem utalványozta.
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• A Társulásnál helyettes személyek kijelölésével gondoskodtak az
összeférhetetlenség elkerüléséről, mely azonban az érvényesítés esetében
nem volt biztosított. A pénzkezelési jogkörök gyakorlására jogosult
személyekről naprakész nyilvántartást kell vezetni, melyet a szabályzat
mellékletében ennek megfelelően nyilvántartottak, s az egyes változásokat – a
nyugdíjba vonult érvényesítő kivételével - aktualizálták.
• A Társulásnál a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályzatot
nem tudtak rendelkezésre bocsátani, melyet haladéktalanul szükséges
elkészíteni.
Javaslatok:
• a belső kontrollrendszer működtetésére vonatkozó szabályzatot elkészíteni
• a pénzkezelési szabályzatot felülvizsgálni, a szükséges módosításokat
elvégezni
• a pénzkezelési jogkörökre vonatkozó szabályzatot felülvizsgálni, aktualizálni
• a pénztáros és pénztárellenőr, illetve az érvényesítő helyettesét kijelölni
• a szabályzatban előírt évenként kétszeri pénztárellenőrzést elvégezni
• a banki utalványok esetében az ellenjegyzést elvégezni
• a vezetékes telefonok utáni adókötelezettséget vizsgálni és teljesíteni, a
mobiltelefonok esetében készült elnöki rendelkezést a dolgozókkal aláíratni
• a kiküldetési költségtérítéseknél a 9 Ft/km összeget csak a saját, illetve
házastárs tulajdonában álló gépjárművek esetében kifizetni
• az eredeti pénztárbizonylatokat az alapbizonylatokkal együtt lefűzve a
pénztárban tárolni
• a pénztárban lévő kiadásokat a projektek kifizetési kérelmeivel egyeztetni, az
el nem számolt tételek elszámolásáról gondoskodni
• az elszámolási előlegek határidőben történő elszámolásáról gondoskodni
• a szállítói kötelezettségek naprakészen, a számlák beérkezés sorrendjében
történő nyilvántartásáról gondoskodni
• a kötelezettségvállalások ellenjegyezéséről, nyilvántartásba vételéről, a
kötelezettségvállalás
sorszámának
a
pénztárbizonylaton,
az
utalványrendeleten és a kötelezettségvállalások dokumentumain történő
feltüntetéséről gondoskodni
• az utalványozást elvégzéséről gondoskodni
• a szakmai teljesítések igazolásáról minden kifizetés esetében gondoskodni
• a pénzkezelési jogkörök gyakorlásához a jogszabály szerinti személyeket
kijelölni, a jogosultak általi meghatalmazásokat kiadásról, a nyilvántartás
naprakészen történő vezetéséről gondoskodni
II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
1. Kontrollkörnyezet
A költségvetési szervek vezetői a Bkr. 6. §-a alapján kötelesek olyan
kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek
a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások
a szervezet minden szintjén, illetve átlátható a humánerőforrás kezelés. Kötelesek
olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten
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belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználást.
A Közös Hivatal működését, a gazdálkodás szabályszerűségét a belső szabályzatok
felülvizsgálatával és új szabályzatok elkészítésével biztosították. 2014. évben
elkészült a Közös Hivatal köztisztviselőire vonatkozó Etikai Kódex, mely értékeket és
magatartásnormákat fogalmaz meg számukra.
A szervezeti felépítést a szervezeti és működési szabályzat, valamint ügyrend
tartalmazták.
A dolgozók számára meghatározott feladatokat munkaköri leírásokban rögzítették,
melyeket a dolgozókkal megismertettek, így ők annak ismeretében végezhették
feladatukat.
A szervezetek rendelkeztek belső szabályzatokkal, azonban azok nem mindig vagy
csak sokára követték a jogszabályi, szervezeti és feladatváltozásokat.
A jogszabályok elérése a jogtáron keresztül biztosított volt, illetve a képviselőtestületi előterjesztések, határozatok és rendeletek is elérhetőek voltak a város
honlapján.
2. Kockázatkezelési rendszer
A Bkr. 7. §-a kockázatkezelési rendszer működtetésére kötelezi a költségvetési
szervek vezetőit, melynek során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési
szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell
határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint
azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.
A szervezeteknek a belső kontrollrendszer szabályozásának keretében szükségessé
vált a kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata is. A szabályzatoknak tartalmaznia
kell a kockázati célok, a kockázati elemek meghatározását, az alkalmazott kockázati
elemek megnevezését, a kockázatok értékelésének módját, a kockázatok
minősítésének rendjét.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal kockázatkezelési szabályzata 2014.
évben elkészült, azonban a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetése még
fejlesztendő terület. A kockázatok felmérése ellenére a kockázatos események
bekövetkezésének valószínűségét nem minden esetben vizsgálják. A végrehajtás
kontrollja szintén fejlesztendő, mivel előfordul, hogy a megfelelő intézkedések
meghozatalának ellenére a gyakorlatban nem aszerint járnak el. A 2015. évi
ellenőrzési terv összeállításakor kiemelt prioritás volt az intézkedések
végrehajtásának ellenőrzése, mely hozzájárul a végrehajtás kontrolljának
fejlesztéséhez.2014. évben csalás vagy korrupció nem vált ismertté.
A jegyző a 2015. évi éves belső ellenőrzési terv kialakításakor a kockázatelemzési
kérdőívek
kitöltésével,
a
magasabb
kockázattal
bíró
tevékenységek
meghatározásakor maximálisan segítette a belső ellenőrt.
3. Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenységek részeként a Bkr. 8. §-a előírja a folyamatba épített, előzetes,
utólagos és vezetői ellenőrzés biztosítását minden tevékenység vonatkozásában,
valamint azt, hogy a felelősségi körök meghatározásával legalább az engedélyezési,
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jóváhagyási és kontrolleljárásokat, a dokumentumokhoz és információkhoz való
hozzáférést és a beszámolási eljárásokat szabályozni kell.
A kontrolltevékenységek jelen vannak a szervezetek egészében, annak minden
szintjén különböző intenzitással, gyakorisággal és mélységben.
Az ellenőrzési nyomvonalat a főbb gazdálkodási területeken kialakították és
működtették.
A dolgozók munkaköri leírásai tartalmazták a kontrolltevékenység keretében
ellátandó feladatokat. Az iktatás rendszere kialakított volt, az iratok csak szignálás
útján voltak továbbíthatóak, így minden esetben működött a vezetői ellenőrzés.
A kötelezettségvállalásoknál a pénzügyi ellenjegyzéssel, a pénzügyi kifizetések előtt
az érvényesítéssel és szakmai teljesítésigazolással, a pénztárban az utólagos
pénztárellenőrzéssel biztosították a pénzügyi-számviteli folyamatok tekintetében az
engedélyezési,
jóváhagyási
kontrolltevékenységeket.
A
kontrollpontokról
általánosságban megállapítható, hogy beépítették a folyamatokba. Az ellenőrzések
során a végrehajtásban felmerült hiányosságok, nem megfelelőségek kijavítása
érdekében meghozták a szükséges intézkedéseket.
A munkafolyamatokba épített ellenőrzés színvonalát folyamatosan fejleszteni
szükséges, a pénzügyi-számviteli folyamatokon kívül a szakmai folyamatok
tekintetében is.
4. Információs és kommunikációs rendszer
A Bkr. 9. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket
kialakítani és működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a
megfelelő időben eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve
személyhez. Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy
kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a
beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva.
Jellemző a szóbeli utasítások, szóbeli beszámoltatások, írásbeli információ átadások,
valamint az informatikai rendszerek keretében működtetett információmozgás,
visszakereshetőség és visszacsatolás rendszerek működtetése. Rendszeres
időközönkénti vezetői értekezleten történik a feladatok kijelölése, értékelése,
monitoringja, melyről az érintett dolgozók is tájékoztatásra kerülnek.
A vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, a
kötelezettségvállalási jog, kiadmányozási jog gyakorlása is. Jellemzően az
információs és kommunikációs rendszerekről rövid vezetői utasításokkal
rendelkeztek.
Az iktatási rendszerek minősége, kezelhetősége, információs adattartalma
különböző, de a feladatellátással kapcsolatos dokumentálás követelményének eleget
tesznek.
A jogszabályok elérése a jogtáron keresztül biztosított volt, illetve a képviselőtestületi előterjesztések, határozatok és rendeletek elérhetősége a honlapon
elérhető, így az informáltság és a nyilvánosság biztosított volt.
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5. Nyomon követési rendszer (monitoring)
A Bkr. 10. §-a szerint a költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert,
mely az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon
követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső
ellenőrzésből áll.
A szervezetek monitoring stratégiával nem rendelkeztek. A belső kontrollrendszer
monitoringja a szokásos és begyakorlott, a működési folyamtokba épített mindennapi
operatív ellenőrzések biztosítják, továbbá az adatszolgáltatások, beszámolók,
jelentéstételi kötelezettségek útján valósul meg. Rendszeresen tartanak vezetői
értekezleteket, melyen a számonkérés, beszámolás által megvalósul az operatív
monitoring tevékenység. Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok
megvalósításáról a képviselő-testület tájékoztatása megtörténik.
A belső kontrollrendszer működésének időnkénti kiértékeléséhez szükséges a
rendszer folyamatos figyelemmel kísérésére és értékelésére, amely a monitoring
keretén belül valósul meg.
A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszer részét képezi, támogatja a monitoring
stratégiai elveit. A vezetés támaszkodik a belső ellenőrzés által tett ajánlásokra,
tapasztalatokra, a szükséges intézkedéseket meghozzák.
III. Az intézkedési tervek megvalósítása
Az elvégzett vizsgálatok esetében az érintettek írásbeli észrevételt nem tettek.
Az ellenőrzési jelentések elfogadását követően az ellenőrzött szervezetek, illetve
területek vezető minden esetben készítettek intézkedési tervet, melyet elfordult, hogy
a megadott határidőn túl küldtek meg a jegyző részére. Az intézkedési tervekben
meghatározták a végrehajtandó intézkedéseket, a határidőt és a végrehajtásért
felelős személyt. Az intézkedési tervek jóváhagyásáról a jegyző – a belső ellenőrzési
vezető véleménye alapján – döntött.
Az intézkedési tervekben foglaltak megvalósulásáról az ellenőrzött szervezetek
beszámoltak, bár ezt nem minden esetben az intézkedési tervben foglalt utolsó
határidőt követő 8 napon belül tették meg.
2013. évről két ellenőrzés (Művelődési Ház, Könyvtár és Szekrényessy Árpád
Múzeum esetében a 34/2010. számú (vezetői besorolások) ellenőrzése, valamint az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal szabályozottságának ellenőrzése)
intézkedési tervének teljesülési határideje húzódott át 2014. évre. A beszámolók
szerint az intézkedések végrehajtása megtörtént.
A 2014. évi ellenőrzések során meghozott és még 2014. évben esedékes
intézkedések végrehajtása az ellenőrzöttek beszámolója szerint egy kivétellel
megtörtént. A kivételt az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál a
közfoglalkoztatottak részére ki nem adott szabadságok jogviszony megszűnését
követő pénzbeli megváltása képezi, melynek oka a forráshiány, illetve, hogy a
dolgozók részéről ilyen igény nem keletkezett, azt a program sem finanszírozta
volna. A hiányosság a szabadságok nyilvántartása esetében adminisztratív
hiányosságokra vezethetők vissza. Az ellenőrzést követően nem volt nagy létszámú
közfoglalkoztatás, így a Közös Hivatal biztosította a szükséges adminisztratív
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személyzetet és a beszámoló szerint a feladatellátás során az intézkedési tervben
foglaltak alapján járnak el.
Edelény Város Önkormányzatánál a közbeszerzési eljárások szabályszerűségének
tárgyában lefolytatott ellenőrzést követően nem volt közbeszerzési eljárás, azonban
a lefolytatott eljárások esetében kijavították a hiányosságokat.
Szakácsi Község Önkormányzatánál a település Kormányhivatal általi kijelölést
követően teljesítették az intézkedési tervben foglaltakat.
A 2014. évi ellenőrzések közül Abod Község Önkormányzatánál a házipénztárkezelés tárgyában, valamint az Edelényi Szociális Szolgáltató Központnál az
élelmezési tevékenység és térítési díj beszedés tárgyában lefolytatott ellenőrzések
intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámoló csak 2015. évben esedékes,
így ezt a 2015. évről szóló éves jelentés fogja tartalmazni.
A jelentés mellékletét képező, az intézkedések megvalósítását tartalmazó 4. számú
melléklet így csak azokat az intézkedéseket tartalmazza, melyek mindegyikének
végrehajtási határideje 2014. évben volt esedékes.
A belső ellenőrzési vezető a 2014. évben végzett ellenőrzésekről, illetve az ezekhez
kapcsolódó intézkedésekről, valamint az intézkedések végrehajtásáról nyilvántartást
vezetett, melyet az év zárását követően a jegyző részére megőrzés céljából átadott.

Mellékletek:
1.
2.
3.
4.

Létszám és erőforrás
Ellenőrzések
Tevékenységek
Intézkedések megvalósítása
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Létszám és erőforrás

Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal

1. számú melléklet

Belső ellenőr
közszolgálati
1
jogviszonyban
terv

tény

státusz (fő)6

I.

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
összesen (I.+II.)
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2
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0,0

Külső
3
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1 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2 Edelény Város Önkormányzata
3 Abod Község Önkormányzata
4 Szakácsi Község Önkormányzata
5 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató
6
és Intézményt Működtető
7 Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
8 Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
Edelényi Lengyel Nemzetiségi
9
Önkormányzat
10 Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
II. Irányított szervek összesen
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ, Könyvtár és
2.
Szek rényessy Árpád Múzeum
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Külső
erőforrás
4
összesen

Erőforrás
összesen

terv

terv

tény

Adminisztratív
5
személyzet

tény

embernap

embernap

98,0

98,0

98,0

98,0

78,0

78,0

78,0

78,0

12,0

12,0

12,0

12,0

15,0

15,0

15,0

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

16,0

16,0

16,0

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
20,0
0,0

0,0
20,0
0,0

0,0
20,0
0,0

0,0
20,0
0,0

0,0
20,0

0,0
20,0

0,0
20,0

0,0
20,0

terv

tény

státusz (fő)

terv

tény

betöltött
státusz (fő)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Ellenőrzések

2. számú melléklet

Pénzügyi ellenőrzés

Szabályszerűségi ellenőrzés
Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal

tény2

terv1

db
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
összesen (I.+II.)
I. Összesen
aa) Saját szervezetnél
1 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2 Edelény Város Önkormányzata
3 Abod Község Önkormányzata
4 Szakácsi Község Önkormányzata
5 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató
6 és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulás
7 Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
8 Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
9 Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
10 Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
11 Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések5
b) Soron kívüli ellenőrzések 6
II. Irányított szervek összesen
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
Művelődési Központ, Könyvtár és
2.
Szek rényessy Árpád Múzeum
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
aa) Saját szervezetnél
ab) Irányított szerveknél
ac) Egyéb ellenőrzések
b) Soron kívüli ellenőrzések

0,0
0,0

terv

tény

saját ellenőri
nap3
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

terv

tény

külső ellenőri
nap4
15,0
15,0

15,0
15,0

15,0

15,0

terv

tény
db

0,0
0,0

terv

tény

saját ellenőri
nap
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Rendszerellenőrzés

terv

tény

külső ellenőri
nap
61,0
61,0

63,0
63,0

10,0

10,0

10,0
10,0
16,0

10,0
10,0
16,0

15,0

15,0

terv

tény
db

0,0
0,0

terv

tény

saját ellenőri
nap
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

terv

Teljesítmény-ellenőrzés
tény

külső ellenőri
nap
60,0
0,0

20,0
0,0

terv

tény
db

0,0
0,0

terv

tény

saját ellenőri
nap
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

terv

Informatikai ellenőrzés
tény

külső ellenőri
nap
0,0
0,0

0,0
0,0

terv

tény
db

0,0
0,0

terv

tény

saját ellenőri
nap
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

terv

Utóellenőrzés
tény

külső ellenőri
nap
0,0
0,0

0,0
0,0

terv

tény

tény

saját ellenőri
nap

db

0,0
0,0

terv

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Ellenőri
napok
összesen

Ellenőrzések összesen
terv

tény

külső ellenőri
nap
0,0
0,0

0,0
0,0

terv

tény

terv

tény

saját ellenőri
nap

db

terv

tény

külső ellenőri
nap

terv

tény

ellenőri nap

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0 136,0
0,0 76,0
0,0
0,0
0,0 10,0
0,0 15,0
0,0 10,0
0,0 10,0
0,0 16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
2,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
2,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

2,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

60,0
20,0
20,0

20,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0
20,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0
20,0

20,0
20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

60,0
20,0
20,0
0,0
0,0

20,0
20,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
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98,0 136,0
78,0 76,0
0,0
0,0
10,0 10,0
15,0 15,0
10,0 10,0
10,0 10,0
16,0 16,0

98,0
78,0
0,0
10,0
15,0
10,0
10,0
16,0

Tevékenységek

3. számú melléklet

Ellenőrzések összesen1
Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal

terv

tény

saját ellenőri
nap

I.
aa)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ab)
ac)
b)
II.
1.
aa)
ab)
ac)
b)
2.
aa)
ab)
ac)
b)
3.
aa)
ab)
ac)
b)

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
összesen (I.+II.)
Összesen
Saját szervezetnél
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Edelény Város Önkormányzata
Abod Község Önkormányzata
Szakácsi Község Önkormányzata
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás
Edelényi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat
Edelényi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat
Edelényi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat
Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szakácsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli kapacitás
Irányított szervek összesen
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli kapacitás
Művelődési Központ, Könyvtár és
Szek rényessy Árpád Múzeum
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli kapacitás
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
Saját szervezetnél
Irányított szerveknél
Egyéb ellenőrzések
Soron kívüli kapacitás

terv

tény

külső ellenőri
nap

Tanácsadás
terv

tény

saját
embernap5

terv

tény

külső
embernap6

terv

tény

saját embernap

Saját kapacitás Külső kapacitás Kapacitás
összesen3
összesen4
összesen

Egyéb tevékenység2

Képzés
terv

tény

külső
embernap7

terv

tény

saját embernap

terv

tény

külső
embernap

terv

tény

saját embernap

terv

tény

külső embernap

terv

tény

embernap

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

136,0
76,0
0,0
10,0
15,0
10,0
10,0
16,0

98,0
78,0
0,0
10,0
15,0
10,0
10,0
16,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2,0
2,0
0,0
2,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

10,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15,0
15,0
0,0
15,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

153,0
93,0
0,0
27,0
15,0
10,0
10,0
16,0

115,0
95,0
0,0
27,0
15,0
10,0
10,0
16,0

153,0
93,0
0,0
27,0
15,0
10,0
10,0
16,0

115,0
95,0
0,0
27,0
15,0
10,0
10,0
16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,0

15,0

15,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
2,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
2,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
60,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
2,0
20,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

20,0
20,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
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Intézkedések megvalósítása

Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal

4. számú melléklet

Előző év(ek)ről
Tárgyévi
áthúzódó
intézkedések3
intézkedések2

Ebből
végrehajtott4

db5
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
összesen (I.+II.)
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Összesen
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Edelény Város Önkormányzata
Abod Község Önkormányzata
Szakácsi Község Önkormányzata
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Edelény és Környéke Szociális
Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulás
Edelényi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat
Edelényi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat
Edelényi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat
Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szakácsi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

II. Irányított szervek összesen
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Művelődési Központ, Könyvtár és
2.
Szek rényessy Árpád Múzeum
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ

Megvalósítási
arány
%

10,0

35,0

44,0

97,8

2,0
2,0
0,0

35,0
0,0
5,0

36,0
2,0
5,0

97,3
100,0
100,0

0,0
0,0

2,0
16,0

2,0
16,0

100,0
100,0

0,0

12,0

11,0

91,7

8,0

0,0

8,0

100,0

5,0

0,0

5,0

100,0

3,0

0,0

3,0

100,0
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Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Ellenőrzések nyilvántartása 2014. év

Ellenőrzés
iktatószáma
(azonosítója)

Az ellenőrzött
szerv, illetve
szervezeti
egységek
megnevezése

Ellenőrzés tárgya

Vizsgált időszak

Ellenőrzés típusa

Időszükséglet
(munkanap)

Résztvevők

Ellenőrzés kezdete

terv

tény

Helyszíni ellenőrzés
kezdete

terv

tény

Helyszíni ellenőrzés vége

terv

tény

Ellenőrzési jelentéstervezet elkészítése

terv

tény

Ellenőrzési jelentés
lezárása

terv

tény

Intézked
Az intézkedési
ési terv Megálla
Elfogadott Szabály- Intézkedési Intézkedé
Javaslatok
terv
készítés pítások
javaslatok talansági
terv
si terv
száma
teljesítésének
szüksége száma
száma
gyanú
elkészült
státusza
dátuma
ssége

1/2014

Abod Község
Házipénztár-kezelés
Önkormányzata ellenőrzése

2013. év

Pénzügyi
ellenőrzés

10

1 fő

2014. I.
2014.03.20 2014.03.20 2014.03.20 2014.04.02
negyedév

2014.04.02

2014.04.02 2014.04.02 2014.04.14 2014.09.03

igen

8

8

8

nem

2014.09.17

2/2014

Kötelezettségvállalások
Szakácsi Község
szabályszerűségének
Önkormányzata
ellenőrzése

2013. év

Pénzügyiszabályszerűségi
ellenőrzés

10

1 fő

2014. I.
2014.03.31 2014.03.31 2014.03.31 2014.04.11
negyedév

2014.04.11

2014.04.11 2014.04.11 2014.04.25 2014.09.03

igen

2

2

2

nem

2014.09.10

3/2014

A közbeszerzési
Edelény Város eljárások
Önkormányzata szabályszerűségének
ellenőrzése

2013. év

Szabályszerűségi
ellenőrzés

15

1 fő

Felfüggesztve:
2014.05.14,
2014.05.15
2014.05.30
2014. I.
határidő:
2014.04.24 2014.04.24 2014.04.24 2014.05.15
Mód.:
2014.10.07 Mód.: 2014.10.07
negyedév
2014.07.31,
2014.09.22.
2014.10.22
folytatás:
2014.08.29

igen

5

5

5

nem

2014.10.14

4/2014

Az országgyűlési
Edelényi Közös képviselők 2014. évi
Önkormányzati választása feladattípusú
Hivatal
költségelszámolásának
pénzügyi ellenőrzése

2014. év

Pénzügyi
ellenőrzés

5

1 fő

2014. II.
2014.04.17 2014.04.17 2014.04.17 2014.04.24
negyedév

2014.04.22

2014.04.24 2014.04.22 2014.05.05 2014.04.30

nem

0

0

0

nem

nem kellett

2013. év

Pénzügyiszabályszerűségi
ellenőrzés

15

1 fő

2014. II.
2014.08.08 2014.08.08 2014.08.08 2014.08.29
negyedév

2014.08.29

2014.08.29 2014.09.19 2014.09.12 2014.10.31

igen

12

12

12

nem

2014.11.12

2013. év

Rendszerellenőrzés

20

1 fő

2014.III.
2014.09.03 2014.09.03 2014.09.03 2014.09.30
negyedév

2014.09.30

2014.10.13
2014.10.13
Mód:
2014.12.13 Mód.: 2014.12.13
2014.12.15
2014.12.31

igen

14

14

14

nem

2014.12.10

2013. év

Rendszerellenőrzés

20

1 fő

Elmaradt,
2014.III.
2015. évi
negyedév
terv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013. év

Rendszerellenőrzés

20

1 fő

Elmaradt,
2014.III.
2015. évi
negyedév
terv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2014. év

Pénzügyi
ellenőrzés

5

1 fő

2014. IV.
2014.10.30 2014.10.30 2014.10.30 2014.11.05
negyedév

2014.11.05

2014.11.05 2014.11.12 2014.11.17 2014.11.25

nem

0

0

2014. év

Pénzügyi
ellenőrzés

2

1 fő

Soron
kívüli
2014.06.05 2014.06.05 2014.06.05 2014.06.12
ellenőrzés

2014.06.12

2014.06.12 2014.06.12 2014.06.23 2014.06.13

nem

0

0

5/2014

6/2014

7/2014

8/2014

9/2014

10/2014

Edelényi Cigány 2013. évi
Nemzetiségi
közfoglalkoztatás
Önkormányzat ellenőrzése
Az élelmezési
Edelényi
feladatellátás és a
Szociális
térítési díj
Szolgáltató
beszedésének
Központ
ellenőrzése
Művelődési
Az élelmezési
Központ,
feladatellátás és a
Könyvtár és
térítési díj
Szekrényessy
beszedésének
Árpád Múzeum ellenőrzése
Az élelmezési
Edelényi Mátyás feladatellátás és a
Óvoda és
térítési díj
Bölcsőde
beszedésének
ellenőrzése
A 2014. évi helyi
önkormányzati
Edelényi Közös
választások
Önkormányzati
feladattípusú
Hivatal
költségelszámolásának
ellenőrzése
Az Európa Parlament
Edelényi Közös tagjai 2014. évi
Önkormányzati választása feladattípusú
Hivatal
költségelszámolásának
ellenőrzése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

nem

-

-

-

0

nem

-

-

-
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Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Intézkedések nyilvántartása 2014. év
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

sorszám

Módosítás

1.

Ellenőrzé s
iktatószáma /
e lle nőrzés
azonosítója

1/2014

Az e lle nőrzött
sze rv, illetve
sze rvezeti
e gysé g
megne ve zé se

Az ellenőrzé s
tárgya (címe)

Abod Község
Önkormányzata

Házipénztár
kezelés
ellenőrzése

2.

1/2014

Abod Község
Önkormányzata

Házipénztár
kezelés
ellenőrzése

3.

1/2014

Abod Község
Önkormányzata

Házipénztár
kezelés
ellenőrzése

4.

5.

1/2014

1/2014

Abod Község
Önkormányzata

Abod Község
Önkormányzata

Házipénztár
kezelés
ellenőrzése

Házipénztár
kezelés
ellenőrzése

6.

1/2014

Abod Község
Önkormányzata

Házipénztár
kezelés
ellenőrzése

7.

1/2014

Abod Község
Önkormányzata

Házipénztár
kezelés
ellenőrzése

Házipénztár
kezelés
ellenőrzése

Intézkedést igé nylő
me gállapítás

A házipénztár helyiség és
a készpénz biztonságos
tárolása nem a
Pénzkezelési
Szabályzatban foglaltak
szerint történik

Ellenőrzé si javaslat

A házpénztár helyiség
és a készpénz
biztonságos tárolásáról
gondoskodni

A falugondnok részére
jogosulatlanul kifizetett
201 Ft
A falugondnok részére 201 visszaköveteléséről
Ft-ot jogosulatlanul fizettek gondoskodni,
ki
amennyiben ez nem
lehetséges, akkor a
pénztáros által
visszafizettetni
A Pénzkezelési
A 2014. évtől bevezetett
Szabályzatban a 2014.
EPER szoftver kezelését, évtől bevezetésre
bizonylatolását a
kerülő EPER szoftver
Pénzkezelési
kezelésének,
Szabályzatban nem
bizonylatolásának
rögzítették
szabályait meg kell
határozni
A napi záró
A napi záró
készpénzállományt
készpénzállományt nem
betartatni, gondoskodni
minden esetben tartották
arról, hogy a
be, a pénzintézettől felvett pénzintézettől felvett
készpénzt nem minden
készpénzt a
esetben a felvétel napján házipénztárba még
fizették be a
aznap befizessék,
házipénztárba, a bevételi
illetve, hogy a bevételi
pénztárbizonylat nyugta
pénztárbizonylat nyugta
példányát nem csatolták a példánya a terhelési
terhelési bankkivonathoz
bankkivonathoz
csatolásra kerüljön
A szigorú számadású
nyomtatványok
nyilvántartását a
A szigorú számadású
szabályzattal egyező
nyomtatványok
tartalommal vezettetni
nyilvántartását nem a
(esetlegesen a
szabályzatban előrt
szabályozást
tartalommal vezették, az
önkormányzat adatait és a módosítani), az
használatbavétel dátumát önkormányzat adatait
és a használatbavétel
nem tüntették fel, a
menetleveleket nem vették dátumát feltüntetni, a
nyilvántartásba
menetlevelek
nyilvántartásba
vételéről gondoskodni
Az elszámolási
előlegekkel való 30
napon belüli
Az elszámolási előlegekkel elszámolásról
nem minden esetben 30
gondoskodni, ellenkező
napon belül számoltak el, esetben az adófizetési
az adófizetési
kötelezettséget
kötelezettséget nem
teljesíttetni, a
vizsgálták, a nyilvántartást nyilvántartást a
nem megfelelően vezették pénztárbizonylatok
alapján utólagosan
megfelelően
felvezettetni
A beérkező számlákon a
vevő neve néhány esetben
Polgármesteri Hivatal,
illetve Edelényi Közös
A kiállított számlákon
Önkormányzati Hivatal
megfelelő adattartalmú
névre szólt, a kiállított
bélyegzőt használni, a
számlákon nem az
beérkező számlákon az
önkormányzat adatait
önkormányzat adatait
tüntették fel, adószámot
feltüntetni
nem tartalmazott, nem
minden esetben állítottak ki
számlát vagy adóigazgatási
nyugtát

Egy esetben szabálytalanul
az önkormányzat nevében
szerződő félként a
falugondnok írt alá
kötelezettségvállalóként, a
polgármester pénzügyi
ellenjegyzés nélkül vállalt
kötelezettséget, a
kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételi
számot a
pénztárbizonylatokon nem
tüntették fel. 2013.01-02.
hónapokban a
pénztárbizonylatokon
pénzügyi ellenjegyzőként
volt aláíró, azonban
szabályzat hiányában nem
állapítható meg, hogy kié
volt az aláírás, márciustól
az arra jogosult írt alá
pénzügyi ellenjegyzőként.

1/2014

Abod Község
Önkormányzata

9.

2/2014

Gondoskodni arról, hogy
Kötelezettségv Nem minden
minden
Szakácsi Község
állalások
kötelezettségvállalás került kötelezettségvállalás
Önkormányzata
kezelése
nyilvántartásba vételre
kerüljön nyilvántartásba
vételre

10.

2/2014

11.

3/2014

Edelény Város
Önkormányzata

A
közbeszerzési
eljárások
szabályszerűsé
gének
ellenőrzése

A bíráló bizottság tagjai
részére megbízólevelet
egyáltalán nem készítettek,
azonban a polgármester
minden esetben kijelölte a
bizottság tagjait

A házipénztár helyiség
és a készpénz
biztonságos tárolásáról
az előírtak szerint
gondoskodni, melynek
érdekében a kifizetésre
kizárólag ráccsal
biztosított helyiségből
kerülhet sor
A falugondnok részére
jogosulatlanul kifizetett
201 Ft
visszaköveteléséről
gondoskodni kell,
amennyiben ez nem
lehetséges, akkor a
pénztáros által
visszafizettetni

A vonatkozó
intézkedé si
terv
iktatószáma

Az intézkedés
Az intézkedé s
A vonatkozó
fe le lőse (beosztás
vé grehajtásán
intézkedé si
é s sze rvezeti
ak határide je
terv dátuma
egysé g)

(leírás /
NEM)

nem

2015.
január 5.

A Hivatal épületében
található vasráccsal
elválasztott helyiségből
történik a kifizetés, az
előírásoknak
megfelelően.

2014.12.31

nem

2014.12.30

Almási Lászlóné
pénztáros a 201 ft-ot a
házipénztárba
befizette.

2015.02.28

nem

2015.02.25

A Pénzkezelési
Szabályzatban a
biznylatolás szabályai
meghatározásra
kerültek.

2014.12.31,
illetve
folyamatosan

nem

2014.
december
30. ill.
folyamatos

szabályozás
felülvizsgálata: Száz
2014.12.31,
Attiláné,
illetve
nyilvántartás
folyamatosan
vezetése: Almási
Lászlóné

nem

A nyilvántartás az
2014.12.22
ellenőrzés által hiányolt
., illetve
adatokkal kiegészítésre
folyamatos
került.

Almási Lászlóné és
a mindenkori
2015.02.15
pénztárkezelő

3741-9/2014

2014.09.17

3741-9/2014

2014.09.17

Almási Lászlóné

A Pénzkezelési
Szabályzatban a 2014.
évtől bevezetésre kerülő
EPER szoftver
3741-9/2014
kezelésének,
bizonylatolásának
szabályait meghatározni

2014.09.17

Száz Attiláné

A napi záró
készpénzállományt
betartatni, gondoskodni
arról, hogy a
pénzintézettől felvett
készpénzt a
3741-9/2014
házipénztárba még aznap
befizessék, illetve, hogy a
bevételi pénztárbizonylat
nyugta példánya a
terhelési bankkivonathoz
csatolásra kerüljön

2014.09.17

Almási Lászlóné

A szigorú számadású
nyomtatványok
nyilvántartását a
szabályzattal egyező
tartalommal vezettetni
(esetlegesen a
szabályozást módosítani), 3741-9/2014
az önkormányzat adatait
és a használatbavétel
dátumát feltüntetni, a
menetlevelek
nyilvántartásba vételéről
gondoskodni

2014.09.17

Az intézkedés
megtörtént,
végrehajtása
folyamatos.

Az elszámolási
előlegekkel való 30
napon belüli
elszámolásról
gondoskodni, ellenkező
esetben az adófizetési
3741-9/2014
kötelezettséget teljesíteni
kell, a nyilvántartást a
pénztárbizonylatok
alapján utólagosan
megfelelően fel kell
vezeti

2014.09.17

Almási Lászlóné,
ellenőrzése:
pénztárellenőr

2014.12.31,
illetve
folyamatosan

nem

Az előlegekkel 30
napon belül elszámol
az azt felvevő személy,
ez folyamatosan
2014.12.22
figyelemmel van
., illetve
kísérve. 2014. évtől
folyamatos
alkalmazott EPER
program
alkalmazásával ezek
leszűkíthetőek.

A kiállított számlákon
megfelelő adattartalmú
bélyegzőt használni, a
beérkező számlákon az
önkormányzat adatait
feltüntetni

2014.09.17

Almási Lászlóné,
ellenőrzése:
pénztárellenőr

2014.12.31,
illetve
folyamatosan

nem

A megfelelő
bélyegzőhasználat
2014.09.01 folyamatos, a beérkező
számlákon az adatok
feltüntetésre kerülnek.

3741-9/2014

Gondoskodni arról, hogy Kötelezettséget csak az
kötelezettséget csak az arra jogosultak
arra jogosultak
vállalhatnak és ezt csak
vállaljanak és ezt csak pénzügyi ellenjegyzéssel
pénzügyi ellenjegyzéssel tehetik meg, a
tehessék meg, a
kötelezettségvállalásokat 3741-9/2014
kötelezettségvállalásoka nyilvántartásba kell
t nyilvántartásba venni, venni, a nyilvántartási
a nyilvántartási számot számot a
a pénztárbizonylatokon pénztárbizonylatokon fel
feltüntetni
kell tüntetni

8.

A polgármester vállalt
Kötelezettségv kötelezettséget, azonban
Szakácsi Község
állalások
ezt egy-két kivétellel
Önkormányzata
kezelése
pénzügyi ellenjegyzés
nélkül tette.

A javaslat alapján
e lőírt inté zke dé s

Az
A
A ne m
határidőbe
intézkedé
te lje sülés
s
Megtett inté zke dé s
n vé gre
Me gjegyzé
kapcsán
rövid le írása
telje sítés
ne m hajtott
s
tett
e (dátum /
intézkedés
lé pé sek
e k oka
NEM)

Gondoskodni kell arról,
hogy minden
kötelezettségvállalás
kerüljön nyilvántartásba
vételre

8309/2014.

2014.09.17

Kötelezettségvállalás
: mindenkori
2014.12.31,
polgármester,
illetve
nyilvántartás
folyamatosan
vezetése: Almási
Lászlóné

nem

Kötelezettséget csak
az arra jogosultak
vállalnak és ezt csak
pénzügyi
ellenjegyzéssel teszik,
a
kötelezettségvállalások
nyilvántartásba vétele
folyamatosan történik,
a nyilvántartási számot
a pénztárbizonylatokon
feltünteti az illekés
2014.09.01 ügyintéző.
Csatlakozást követően
Hivatalunk elkészítette
és megismertette az
érntettekkel Abod
község
kötelezettségvállalási
szabályzatát.
Polgármester Úr
figyelmét több
alkalommal felhívtuk a
szabályzatban foglaltak
betartására.

2014.09.10

polgármester,
azonnal, illetve
pénzügyi
folyamatosan
osztályvezető, jegyző

nem

A
kötelezettségvállalások
nyilvántartásba vételre
kerülnek.

Gondoskodni arról, hogy
a kötelezettségvállaló
csak pénzügyi
ellenjegyzéssel együtt
vállalhasson
kötelezettséget

A kötelezettségvállaló
csak pénzügyi
ellenjegyzéssel együtt
vállalhat kötelezettséget.
A kötelezettségvállalás
8309/2014.
során a pénzügyi
ellenjegyzésnek időben
meg kell előznie a
kötelezettségvállaló
aláírását.

2014.09.10

polgármester,
pénzügyi
2014.09.30
osztályvezető, jegyző

A jövőben a bíráló
bizottság tagjai részére
a kijelölésükkel
egyidejűleg
megbízólevelet kell
kiadni

A jövőben a bíráló
bizottság tagjait megbízó 4368-12/2014
levéllel ellátni

2014.10.14

Polgármester, jegyző

azonnal, illetve
folyamatosan

nem

nem

Kormányhivatali
kijelölést követően
Szakácsi község
kötelelezettségvállalási
szabályzatát
elkészítettük az
érinettekkel
megismertettük.
Polgármester figyelmét
több alkalommal
felhívtuk a
szabályzatban foglaltak
betartására. A
pénzügyi
ellenjegyzések időben
megtörténnek.
Az ellenőrzési jelentés
lezárása után
közbeszerzési eljárást
nem folytatott le az
2014.10.13 Önkormányzat. A
jövőbeni eljárásoknál a
BB tagokat a megbízó
megbízó levéllel fogja
ellátni.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

3/2014

Edelény Város
Önkormányzata

Általánosságban az
eljárások során a
közbeszerzési törvény
előírásai szerint jártak el,
csak néhány esetben volt
megállapítható, hogy egyA
egy eseményről nem
közbeszerzési
tájékoztatták az
eljárások
ajánlattevőket, illetve egy
szabályszerűsé
esetben nem állt
gének
rendelkezésre bíráló
ellenőrzése
bizottsági jegyzőkönyv az
ajánlatok érvényességének
vizsgálatáról, melynek
alapján a közbeszerzési
tanácsadó hiánypótlást
állapított meg

3/2014

Edelény Város
Önkormányzata

A
közbeszerzési
eljárások
szabályszerűsé
gének
ellenőrzése

A közbeszerzési
dokumentációkból
előfordult, hogy hiányzott
dokumentum

3/2014

Edelény Város
Önkormányzata

A
közbeszerzési
eljárások
szabályszerűsé
gének
ellenőrzése

A nyilvánossági
követelményeknek
általánosságban eleget
tettek, azonban a
szerződések teljesítésére
vonatkozó adatok nem
voltak megtalálhatóak

Edelény Város
Önkormányzata

A
közbeszerzési
eljárások
szabályszerűsé
gének
ellenőrzése

A Perfekt-Tender Kft-vel
kötött szerződésen négy
eljárás lebonyolításáért
4.950.000 Ft + ÁFA
díjázásban állapodtak meg,
eljárásonként 1.225.000 Ft
+ ÁFA összegben,
azonban az eljárásonkénti
díjazás végösszege csak
4.900.000 Ft + ÁFA lett
volna

3/2014

5/2014

5/2014

A jövőbeni eljárásoknál
az egyes eljárási
cselekményekről
tájékoztatni kell az
ajánlattevőket

4368-12/2014

2014.10.14

Polgármester, jegyző

azonnal, illetve
folyamatosan

nem

A jövőbeni eljárásoknál
az egyes eljárási
2014.10.14 cselekményekről
tájékoztatni fogjuk az
ajánlattevőket.

A közbeszerzési
dokumentációkból
hiányzó iratok pótlása
érdekében a
közbeszerzési
tanácsadókkal
egyeztetni, azokat a
dokumentumokat,
melyek elkészültek, a
közbeszerzési
mappákban elhelyezni
és megőrizni
A szerződések
teljesítésére vonatkozó
adatokat a
Közbeszerzési Hatóság
Adatbázisában,
esetlegesen az
önkormányzat honlapján
közzétenni

A közbeszerzési
dokumentációkból
hiányzó iratok pótlása
érdekében a
közbeszerzési
tanácsadókkal
egyeztetni, azokat a
dokumentumokat,
melyek elkészültek, a
közbeszerzési mappába
be kell helyezni és meg
kell őrizni

4368-12/2014

2014.10.14

Polgármester, jegyző

azonnal, illetve
folyamatosan

nem

2014.10.10

A szerződések
teljesítésére vonatkozó
adatokat a
Közbeszerzési Hatóság 4368-12/2014
Adatbázisába (KAB) és
az önkormányzat
honlapjára fel kell tölteni

2014.10.14

Slezsák Ágnes, Száz
2014.12.31
Anett

nem

A teljesítésre
vonatkozó adatok
KAB-ba történő
2014.12.31 feltöltése folyamatosan
megtörténik, a
hiányosságok pótlásra
kerültek.

A Perfekt-Tender Kftvel kötött szerződést a
megfelelő összegre
módosítani

A Perfekt-Tender Kftvel a szerződést a
megfelelő összegre
módosítani kell

2014.10.14

Polgármester, Száz
Anett

2014.12.31

nem

2014.10.27

2014.11.12

Elnök, osztályvezető,
2014.12.30
jegyző

nem

Hatósági szerződés
kizárólag jegyzői és
2014.12.30 pénzügyi osztályvezetői
ellenjegyzéssel kerül
megkötésre.

2014.11.12

2014.12.30,
illetve
folyamatos

nem

Az ellenőrzést
követően nem indult 12 főnél nagyobb
2014.12.30 létszámú program, így
ezen létszám
adminisztrációját a
Hivatal kezelni tudja.

Minden egyes eljárási
cselekményről
tájékoztatni az
ajánlattevőket

A Munkaügyi
Kirendeltséggel
megkötésre kerülő
hatósági szerződések
A Kirendeltséggel
elnök általi aláírására cak
megkötött hatósági
az Edelényi Közös
Az ECNÖ elnöke a
szerződést az elnök
Edelényi Cigány 2013. évi
Önkormányzati Hivatal
hatósági szerződést az
csak a Közös Hivatal
Nemzetiségi
közfoglalkoztat
84/2015
jegyzőjével és a
EKH tudta és pénzügyi
vezetőivel történt
Önkormányzat
ás ellenőrzése
Pénzügyi Osztály
ellenjegyzés nélkül írta alá egyeztetés után,
vezetőjével történt
pénzügyi ellenjegyzéssel
dokumentált (feljegyzés,
együtt írja alá
jegyzőkönyv) egyeztetés
után, pénzügyi
ellenjegyzéssel együtt
kerülhet sor
A foglalkoztatási
programok beindítása a
A foglalkoztatási
program
Az elnök nem tájékoztatta
programok beindítása
adminisztrációjának
az EKÖH-t, így az
Edelényi Cigány 2013. évi
előtt gondoskodjon az
adminisztrációhoz
lebonyolításához
adminisztráció
84/2015
Nemzetiségi
közfoglalkoztat
szükséges személyi
előzetesen alkalmazásra
lebonyolításához
Önkormányzat
ás ellenőrzése
feltételek nem voltak
került, vagy a programba
szükséges személyi
biztosítottak
bevont, szakképzett
feltételek biztosításáról
személy biztosátásával
történhet

18.

5/2014

A programok során
beszerzett eszközök
A programok során
átadását, illetve
beszerzett eszközök átadásEdelényi Cigány 2013. évi
visszavételét minden
átvételét nem minden
Nemzetiségi
közfoglalkoztat
esetben dokumentálni, a
esetben dokumentálták, az
Önkormányzat
ás ellenőrzése
visszavett eszközöket
eszközök tényleges
felleltározni, azokat
megléte nem volt igazolt
készletnyilvántartásba
venni

19.

5/2014

A közfoglalkoztatási
Edelényi Cigány 2013. évi
szerződéseken és azok
Nemzetiségi
közfoglalkoztat
módosításain nem volt
Önkormányzat
ás ellenőrzése
pénzügyi ellenjegyzés

20.

5/2014

A programokban
Edelényi Cigány 2013. évi
résztvevő dolgozókról
Nemzetiségi
közfoglalkoztat
naprakész nyilvántartás
Önkormányzat
ás ellenőrzése
nem állt rendelkezésre

21.

5/2014

22.

23.

24.

5/2014

4368-12/2014

A közfoglalkoztatási
szerződések és
módosításai
tekintetében csak
pénzügyi ellenjegyzéssel
vállaljon kötelezettséget

A foglalkoztatási
programok során
beszerzett eszközök
átadását, visszavételét
nyomon követhető
módon, előre elkészített
formanyomtatványon,
személyenként különkülön dokumentálni kell

elnök

84/2015

2014.11.12

elnök,
2014.12.30,
készletnyilvántartást illetve
vezető személy
folyamatos

nem

Közfoglalkoztatási
szerződések
megkötésére és azok
84/2015
módosítására csak
pénzügyi ellenjegyzéssel
kerülhet sor

2014.11.12

elnök, osztályvezető 2014.12.30

nem

A programokben
résztvevő dolgozókról
(belépés, kilépés,
84/2015
A foglalkoztatási
távollét, szabadság)
programban résztvevő
naprakész nyilvántartás
munkavállalókról
álljon rendelkezésre
(belépés, kilépés, távollét,
szabadság) naprakész
A két programban
nyilvántartást kell
szereplő dolgozók nem
A dolgozókkal
Edelényi Cigány 2013. évi
vezetni, a
minden esetben vezettek programonként különNemzetiségi
közfoglalkoztat
munkavállalókról
84/2015
jelenléti ívet, illetve a két
külön jelenléti ívet
Önkormányzat
ás ellenőrzése
párhuzamosan futó
program jelenléti íveit nem vezettetni
programok esetén
vezették külön-külön
programonként különA dolgozók részére járó külön jelenléti ívet kell
vezetni. A munkavállalók
fizetett szabadságot
Nem minden dolgozó
részére járó fizetett
kiadni - vagy annak
részére adták ki a fizetett
szabadságot - lehetőség
Edelényi Cigány 2013. évi
tudatában, hogy azt a
szabadságot, a ki nem vett
szerint - a program ideje 84/2015
Nemzetiségi
közfoglalkoztat
Kirendeltség nem
szabadságot a jogviszony
alatt ki kell adni
Önkormányzat
ás ellenőrzése
finanszírozza meg - a
megszűnésekor pénzben
jogviszony
nem váltották meg
megszűnésekor
pénzben megváltani

nem

2014.11.12

elnök

A hiányzó iratok
összeszerelése
megtörtént, az
elkészült iratok a
mappákba
behelyezésre kerültek.

A PERFEKT-Tender
Kft.-vel a
szerződésmódosítás
megtörtént.

Az ellenőrzést
követően nem indult 12 főnél nagyobb
létszámú program, és
azokhoz
eszközbeszerzés nem
2014.12.30
kapcsolódott.
Előfordulás esetén az
ellenőrzési jelentésben
foglaltak, és az
intézkedési terv szerint
fogunk eljárni.
Közfoglalkoztatási
szerződés kizárólag
jegyzői és pénzügyi
osztályvezetői
ellenjegyzéssel kerül
megkötésre. Elnök úr
2014.12.30 figyelmét több
alkalommal felhívtuk a
szabályzatban foglaltak
betartására, illetve
jelzéssel éltünk a
Munkaügyi Központ
felé is.
Az ellenőrzést
követően nem indult 12 főnél nagyobb
létszámú program.
2014.12.30
Előfordulás esetén a
dolgozókról naprakész
nyilvántartás vezetése
folyamatos.
A dolgozókkal
programonként külön
jelenléti ív kerül
vezetésre.

nem

2014.12.30

nem

A dolgozók
2014.12.30 szabadságai kiadásra
kerülnek.

2014.12.30

A lezárt programok
esetében a le nem
számfejtett
járandóságok
számfejtése nem
történt meg utólagosan,
oka a forráshiány. A
kifizetés iránt
munkavállalói igény
nem jelentkezett.

5/2014

Előfordult, hogy egy-egy
Edelényi Cigány 2013. évi
dolgozó részére nem
Nemzetiségi
közfoglalkoztat
számfejtették, illetve nem
Önkormányzat
ás ellenőrzése
fizették ki a járandóságát

A le nem számfejtett
járandóságokat a
közfoglalkoztatottak
részére számfejteni és
kifizetni

A munkavállalók részére
le nem számfejtett
járandóságok
84/2015
számfejtésére
haladéktalanul intézkedni
kell

5/2014

A programok
Edelényi Cigány 2013. évi
bizonylatolása, főkönyvi
Nemzetiségi
közfoglalkoztat
könyvelése nem valósult
Önkormányzat
ás ellenőrzése
meg elkülönítetten

A programok
bizonylatolása, főkönyvi
könyvelése
elkülönítetten valósuljon
meg

A programok
bonyolítását és a
84/2015
főkönyvi könyvelését
elkülönítetten kell kezelni

2014.11.12

elnök, osztályvezető 2014.12.30

nem

A programok
bonyolítása és a
főkönyvi könyvelés
2014.12.30 külön kerül vezetésre
megfelelő kormányzati
funkció
alkalmazásával.

Az elszámoló lapok az
alapbizonylatok
adataival egyezően
kerüljenek kitöltésre, a
szükséges korrekciókat
érvényesítsék

Az elszámoló lapokat az
alapbizonylatok adataival
egyezően kell kitölteni, és 84/2015
a szükséges korrekciókat
érvényesíteni kell

2014.11.12

elnök, osztályvezető 2014.12.30

nem

2014.12.30

a feladat az intézkedési
tervben foglaltak
alapján kerül
végrehajtásra.

A jogviszony
megszűnésekor
kiadandó igazolások a
dolgozók iratanyagához
lefűzésre kerüljön

A jogviszony
megszűnésekor kiadandó
igazolásokat a dolgozók 84/2015
iratanyagához le kell
fűzni

2014.11.12

elnök, adminisztrátor 2014.12.30

nem

2014.12.30

Az iratok összefűzése
megtörténik.

25.

5/2014

26.

5/2014

Az elszámoló lapok
néhány esetben nem az
Edelényi Cigány 2013. évi
alapbizonylatoknak
Nemzetiségi
közfoglalkoztat megfelelően kerültek
Önkormányzat
ás ellenőrzése kiállításra, a szükséges
korrekciókat nem minden
esetben végezték el
A jogviszony
Edelényi Cigány 2013. évi
megszűnésekor kiaadandó
Nemzetiségi
közfoglalkoztat igazolások a dolgozók
Önkormányzat
ás ellenőrzése iratanyagában nem
kerültek megőrzésre

2014.11.12

elnök

2014.12.30

nem

nem
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27.

28.

5/2014

6/2014

6/2014

29.

6/2014

30.

6/2014

A decemberben indult
program dologi kiadásaihoz
készült elszámoló lap nem
Edelényi Cigány 2013. évi
Nemzetiségi
közfoglalkoztat a támogatás összegével
Önkormányzat
ás ellenőrzése egyező összegben volt
csatolva, az alapbizonylatot
szintén nem csatolták

A decemberben indult
program dologi
kiadásához készült
elszámoló lapot az
iratanyagba tenni és
megőrizni

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

Edelényi
Szociális
Szolgáltató
Központ

Az élelmezési
feladatellátás
és a térítési díj
beszedésének
ellenőrzése

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése
Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

Az Élelmezési
Szabályzatban kötelező
étkezők szerepeltek, az
alapul szolgáló jogszabály
2015.01.01-től új lett

2014.11.12

elnök, adminisztrátor 2014.12.30

Az intézmény Élelmezési
Szabályzatának
felülvizsgálata, a kötelező
étkezők meghatározását
törölni kell a
Az Élelmezési
szabályzatból. A
2015.01.01-től az OÉTI
Szabályzatból a
által összeállított
kötelező étkezőket
84-5/2014
törölni, a 2015.01.01-től útmutató, ajánlás alapján
életbe lépő 37/2014. (IV.
hatályos új jogszabály
30.) EMMI rendeletben
miatt felülvizsgálni
a közétkeztetésre
vonatkozó táplálkozásegészségügyi
előírásoknak megfelelően
a szabályzat átdolgozása

2014.12.10

élelmezésvezető, A
feladat
végrehajtásának
utóellenőrzése:
gazdaságvezető

2015.01.31,
utóellenőrzése:
2015.02.15

2011. július 01-től
megszűnt a HACCP
rendszer
működtetésének
kötelezettsége. A
62/2011. (VI. 30.) VM
rendelet 22. §-a alapján
szükséges az élelmezési
üzem területén külön
84-5/2014
helyiségenként
meghatározni a
berendezések tisztításátfertőtlenítését.
Szükséges
helyiségenként
utasításban meghatározni
a takarítási, tisztítási,
fertőtlenítési feladatokat

2014.12.10

élelmezésvezető, A
feladat
végrehajtásának
utóellenőrzése:
gazdaságvezető

2014. 12. 31.
utóellenőrzés:
2015.01.15

84-5/2014

2014.12.10

gazdaságvezető

2014.12.31

84-5/2014

2014.12.10

élelmezésvezető, A
feladat
végrehajtásának
utóellenőrzése:
gazdaságvezető

2015.03.31,
utóellenőrzése:
2015.04.15

2011. július 01-től
megszűnt a HACCP
rendszer működtetésének
kötelezettsége. A 62/2011.
(VI. 30.) VM rendelet 22.
§-a alapján szükséges az
élelmezési üzem területén
külön helyiségenként
meghatározni a
berendezések tisztításátfertőtlenítését.

Az Önköltségszámítási
Szabályzatban az
élelmezést vásárolt
szolgáltatás útján
szabályozták

A 2013. decemberében
indult program dologi
kiadás iratanyagához az
elszámoló lapot hozzá
kell rendelni és együtt
kell megőrizni

Önköltségszámítási
Az Önköltségszámítási szabályzatban az
Szabályzatból a vásárolt étkezési szolgáltatás
élelmezést törölni
biztosításának pontos
meghatározása

Az élelmezési program
Az élelmezési
receptúra részét még nem programban a
használták
receptúrát feltölteni

Élelmezési programban
az ételreceptúratörzs
feltöltése

84/2015

2014.12.10

intézményvezető, A
raktári bevételezés
és kiadás
ellenőrzésének
felelőse:
élelmezésvezető

2014.12.31-ig a
feladatkör
átadása,
2015.01.01-től
a feladatot a
raktárosnak
elvégezni. A
raktári
bevételezés és
kiadás ell.
2015.01.01-től
folyamatosan

31.

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

A raktári bevételezést és
kiadást a raktáros helyett
az élelmezésvezető
végezte

Az élelmiszer raktári
bevételezés és kiadás
A raktári bevételezést számítógépes
és kiadást az
programban történő
élelmezésvezető helyett rögzítési feladatkört át
84-5/2014
a raktárosnak elvégezni, kell adni az intézmény
az élelmezésvezetőnek raktárosi munkakört
pedig ellenőrizni
betöltő személy részére.
Szükséges a munkaköri
leírás módosítása.

32.

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

A kézi anyagkiszabás és a
gépi raktári kiadási jegy
közötti egyezőség néhány
esetben eltérést mutatott

A kézi anyagkiszabás és
A kézi anyagkiszabás
a gépi raktári kivételezési
és a gépi raktári kiadási
bizonylatok
84-5/2014
jegy közötti
egyezőségének
egyezőséget ellenőrizni
rendszeres ellenőrzése

2014.12.10

élelmezésvezető

2015.01.01-től
folyamatosan

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

A lakók esetében a
strigulázós nyilvántartás
személyenként, illetve
havonta nem került
összesítésre

A strigulázós
nyilvántartásokat
minden étkezői csoport
esetében
személyenként is, illetve
naponta és havonta is
összesíteni, az ezekből
készült összesítő
létszámkimutatást a
strigulázós
nyilvántartásokkal
egyeztetni

Az étkezői (strigulázós)
nyilvántartásokat minden
étkezői csoport esetében
személyenként is, illetve
naponta és havonta is
összesíteni, az ezekből
84-5/2014
készült összesítő
létszámkimutatást a
strigulázós
nyilvántartásokkal
egyeztetni kell

2014.12.10

adminisztrátor, a
feladat
végrehajtásának
utóellenőrzése:
gazdaságvezető

2015.01.01-től
folyamatosan,
utóellenőrzés:
folyamatosan

6/2014

Az intézmény
alkalmazottai esetében
amennyiben étkezési
Az élelmezési Az étkezési térítési díjakról A számlákat a
szolgáltatást vesznek
Edelényi Szociáis feladatellátás
szóló számlákat a dolgozók teljesítéstől számított 15 igénybe kötelező minden
Szolgáltató
és a térítési díj esetében csak a pénzügyi napon belül minden
esetben a tárgyhót
84-5/2014
Központ
beszedésének teljesítéssel egyidejűleg
étkező esetében
követő 10. napjáig, illetve
ellenőrzése
állították ki
elkészíteni
a teljesítésről számított
15 napon belül halasztott
készpénzfizetési számlát
kiállítani

2014.12.10

pénztáros

2015.01.01-től
folyamatosan

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

Előfordultl, hogy a
nyilvántartásokban az
étkezők nevét nem
pontosan tüntették fel

A nyilvántartások
vezetése során törekedni
kell az egyezőségre - pl.
84-5/2014
a nevek pontos
feltüntetése konzekvens vezetésére

2014.12.10

adminisztráció
vezetésével
kapcsolatosan
valamennyi
munkatárs

2015.01.01-től
folyamatosan

35.

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

A követeléseket nem
értékelték, a behajthatatlan
követeléseket a
nyilvántartásból nem
vezették ki

A követeléseket
értékelni, a behajthatlan
követeléseket a
nyilvántartásokból
kivezetni

2014.12.10

gazdaságvezető,
pénztáros

2015.02.28

36.

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

A számlázást végző
dolgozónál nem voltak
eredeti térítési díj
megállapító döntések

A térítési díj megállapító
döntésekből eggyel több
példányt készíteni és az
a számlázást végzőnek
átadni

2014.12.10

alapellátás vezető

2015.01.01-től
folyamatos

37.

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

A dolgozók részére az
önköltségi árnál
alacsonyabb áron
biztosítottak étkezést,
annak adó- és
járulékvonzatát nem
vizsgálták

A dolgozók részére
biztosított
kedvezményes étkezés
adó- és járulékvonzatát
vizsgálni, a bevallási és
befizetési
kötelezettségeket
teljesíteni

A dolgozói
kedvezményes
étkeztetés adó- és
járulékvonzatának
vizsgálata, bevallása és
befizetése

84-5/2014

2014.12.10

gazdaságvezető

2015.03.15

38.

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

A szakmai teljesítést a
szállítóleveken igazolták,
azonban a számlákon nem
minden esetben

A szállítói számlákon is
igazolni a szakmai
teljesítést, nem csak a
szállítóleveleken

A szállítólevelek mellett
a szállítói számlákon is
igazolni kell a szakmai
teljesítést

84-5/2014

2014.12.10

raktáros,
élelmezésvezető,
utóellenőrzés:
gazdaságvezető,
élelmezésvezető

2015.01.01-től
folymatosan,
utóellenőrzés
2015.01.01-től
folyamatosan

39.

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Szolgáltató
és a térítési díj
Központ
beszedésének
ellenőrzése

Az élelmiszerfelhasználási
előírásokat nem minden
esetben tartották be, a az
élelmezési programban a
napi Kcal előírások nem
minden esetben voltak
megfelelőek

A 2015. évtől hatályos
élelmiszer-felhasználási
előírásokat betartani, az
élelmezési programban
a napi Kcal előírásokat
felülvizsgálni,
módosítani

A 2015. évtől hatályos
élelmiszer felhasználási
előírások betartása, az
élelmezési programban a 84-5/2014
napi Kcal előírások
felülvizsgálata,
módosítása

2014.12.10

élelmezésvezető

2015.01.01-től
folyamatosan

40.

6/2014

Az élelmezési
Edelényi Szociáis feladatellátás
Az élelmiszerek esetében
Szolgáltató
és a térítési díj nem folytatták le a
Központ
beszedésének közbeszerzési eljárást
ellenőrzése

2014.12.10

gazdaságvezető,
élelmezésvezető

2015.12.31

33.

34.

A követelések
értékelése, a
behajthatatlan
84-5/2014
követelések
nyilvántartásból való
kivezetése
A személyi térítési díj
megállapításáról szóló
határozatot 3 példányban
szükséges a jövőben
kiállítani. Ebből 1 példány 84-5/2014
a klienset, 1 példány a
pénztárost, 1 példány az
alapellátás vezetőjét illeti
meg

Közbeszerzési eljárást a
2015-ös költségvetési
A közbeszerzési eljárást évben élelmiszer
lefolytatni
beszerzés
vonatkozásában le kell
folytatni

84-5/2014

nem

Az elszámoló lapok
2014.12.30 hozzárendelésre
kerültek.
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Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Intézkedések nyilvántartása 2014. év
1.

2.

Az ellenőrzött
szerv, illetve
szervezeti e gység
megnevezés e

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Az
intézke dés
telje sítése
(dátum /
NEM)

Megtett intézkedés rövid leírása

14.

15.

16.

sorszám

Módosítás
Ellenőrzé s
iktatószáma
/ ellenőrzés
azonos ítója

1.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A Társulás belső
A pénzkezelés és a
kontrollrendszerének
kötelezettségvállalások
működtetésére vonatkozó
kezelésének
szabályzatot nem tudták
szabályszerűsége
rendelkezésre bocsátani

A belső kontrollrendszer
működtetésére vonatkozó
szabályzatot elkészíteni

El kell készíteni a belső
kontrollrendszer működtetésére
vonatkozó szabályzatot

3000-6/2014

2014.09.06

jegyző

2014.11.30

nem

2014.11.30

A belső kontrollrendszer működtetésére
vonatkozó szabályzat elkészült.

-

-

-

2.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
A Pénzkezelési Szabályzat
kötelezettségvállalások
elavult, a változásokat nem
kezelésének
vezették át rajta
szabályszerűsége

A pénzkezelési szabályzatot
felülvizsgálni, a szükséges
módosításokat elvégezni

A pénzkezelési szabályzatot felül
kell vizsgálni és a szükséges
3000-6/2014
módosításokat elvégezni

2014.09.06

Száz Attiláné és
Nagyné Sándor
Edina közösen

2014.11.30

nem

2014.11.30

A Pénzkezelési Szabályzat felülvizsgálata
megtörtént.

-

-

-

3.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A Kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés,
A pénzkezelés és a
érvényesítés és szakmai
A pénzkezelési jogkörökre
kötelezettségvállalások
teljesítés igazolás rendjének vonatkozó szabályzatot
kezelésének
szabályzata nem került
felülvizsgálni, aktualizálni
szabályszerűsége
aktualizálásra, a változásokat
nem vezették át rajta

A pénzkezelési jogkörökre
vonatkozó szabályzatot felül kell 3000-6/2014
vizsgálni és aktualizálni

2014.09.06

Száz Attiláné és
Nagyné Sándor
Edina közösen

2014.11.30

nem

2014.11.30

A pénzkezelési jogkörökre vonatkozó
szabályzat felülvizsgálata megtörtént.

-

-

-

4.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénztárost és a
A pénzkezelés és a
pénztárellenőrt, valamint az
kötelezettségvállalások
érvényesítőt helyettesítő
kezelésének
személyek nem kerültek
szabályszerűsége
kijelölésre

A pénztáros és pénztárellenőr, A pénztáros, a pénztárellenőr és
illetve az érvényesítő helyettesét az érvényesítő helyettesét ki kell 3000-6/2014
kijelölni
jelölni

2014.09.06

Száz Attiláné

2014.10.31

nem

2014.10.31

A pénztáros helyettes és érvényesítő
helyettes Fazekasné Lukács Zsuzsanna, a
pénztárellenőr helyettese Nyiri Györgyné lett.

-

-

-

5.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A Pénzkezelési
A pénzkezelés és a
Szabályzatban a jegyző
kötelezettségvállalások
részére előírt évenként
kezelésének
kétszeri pénztárellenőrzés
szabályszerűsége
nem történt meg

A szabályzatban előírt évenként A szabályzatban előírt évenként
kétszeri pénztárellenőrzést
kétszeri pénztárellenőrzést el kell 3000-6/2014
elvégezni
végezni

2014.09.06

jegyző

2014.12.31

nem

2014.12.31

A pénztárellenőrzés megtörtént.

-

-

-

6.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
A banki utalványok esetében
A banki utalványok esetében az A banki utalványok esetében az
kötelezettségvállalások
az ellenjegyzés nem történt
kezelésének
ellenjegyzést elvégezni
ellenjegyzést el kell végezni
meg
szabályszerűsége

3000-6/2014

2014.09.06

Száz Attiláné és
Nagyné Sándor
Edina

2014.10.31.,
illetve
folyamatosan

nem

2014.10.31

A banki utalványok esetében az ellenjegyzés
megtörtént.

-

-

-

7.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások
kezelésének
szabályszerűsége

A vezetékes telefonok utáni
adókötelezettséget nem
vizsgálták és nem is
teljesítették, a mobiltelefonok
esetében készült elnöki
rendelkezés dolgozók általi
megismertetése nem volt
dokumentált

3000-6/2014

2014.09.06

Nagyné Sándor
Edina

2014.10.31,
illetve
folyamatosan

nem

2014.10.31

A mobiltelefonoknál a 20% befizetésre
kerültek, a vezetékes telefonnál a
magánbeszélgetések külön szabályozás
alapján letiltásra kerültek.

-

-

-

8.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások
kezelésének
szabályszerűsége

A kiküldetési költségtérítéseknél
A kiküldetési
a 9 Ft/km összeget csak a saját,
költségtérítéseknél a 9 Ft/km
illetve házastárs tulajdonában
térítés adómentességét nem
álló gépjárművek esetében
tudták igazolni
kifizetni

Ellenőrizni kell, hogy a kiküldetési
költségtérítéseknél a 9 Ft/km
összeg csak a saját, illetve
3000-6/2014
házastárs tulajdonában álló
gépjárművek esetében legyen
kifizetve

2014.09.06

jegyző, Szegő
Ferencné

2014.10.31,
illetve
folyamatosan

nem

2014.10.31

A gépjármű forgalmi engedélyek
fénymásolatai lefűzve elkülönítve tárolva.

-

-

-

9.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások
kezelésének
szabályszerűsége

A pénztárbizonylatok
biztonságos tárolása nem volt
Az eredeti pénztárbizonylatokat Az eredeti pénztárbizonylatokat
teljesen megoldott, egyes
az alapbizonylatokkal együtt
az alapbizonylatokkal együtt
pályázatokhoz kapcsolódó
lefűzve a pénztárban tárolni
lefűzve a pénztárban kell tárolni
eredeti bizonylatokat külön
tároltak

3000-6/2014

2014.09.06

Szegő Ferencné

2014.10.31,
illetve
folyamatosan

nem

2014.10.31

A projektek eredeti bizonylatai a a
támogatási szerződésnek megfelelően,
lefűzve, elkülönítve vannak tárolva, a
másolati példányok külön szabályozás alapján
kerülnek a pénztárban tárolásra.

-

-

-

10.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénztárban fellelhetők
A pénzkezelés és a
voltak olyan kiadások, melyek
kötelezettségvállalások
pályázatokhoz kapcsolódtak,
kezelésének
azonban azok nem kerültek
szabályszerűsége
elszámolásra

A pénztárban lévő kiadásokat a
projektek kifizetési kérelmeivel
egyeztetni kell, és gondoskodni az 3000-6/2014
el nem számolt tételek
elszámolásáról

2014.09.06

Nagyné Sándor
Edina, Szegő
Ferencné

2014.10.31.,
illetve
folyamatosan

nem

2014.10.31

A pénztári kiadások a projektek kifizetési
kérelmeivel egyeztetésre kerültek, az el nem
számolt tételek elszámolása megtörtént.

-

-

-

11.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások
kezelésének
szabályszerűsége

A szabályzatban előírt 10
napos elszámolási határidő
Az elszámolási előlegek
helyett több esetben hosszabb
határidőben történő
határidőt biztosítottak,
elszámolásáról gondoskodni
melyekt több esetben
túlléptek

Gondoskodni kell az elszámolási
előlegek határidőben történő
elszámolásáról

3000-6/2014

2014.09.06

Szegő Ferencné

2014.10.31.,
illetve
folyamatosan

nem

2014.10.31

Az elszámolási előlegek határidőben történő
elszámolása megtörténik.

-

-

-

12.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások
kezelésének
szabályszerűsége

A szállítói kötelezettségeket
nem a számlák
beérkezésének sorrendjében
tartották nyilván

A szállítói kötelezettségek
naprakészen, a számlák
beérkezés sorrendjében történő
nyilvántartásáról gondoskodni

Gondoskodni kell a szállítói
kötelezettségek naprakészen, a
3000-6/2014
számlák beérkezési sorrendjében
történő nyilvántartásáról

2014.09.06

Szegő Ferencné

2014.10.31.,
illetve
folyamatosan

nem

2014.10.31

A szállítói kötelezettségek nyilvántartása a
számlák beérkezése alapján naprakész.

-

-

-

13.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A kötelezettségvállalások
ellenjegyzése általában nem
történt meg, A
A pénzkezelés és a
kötelezettségvállalásokat nem
kötelezettségvállalások
tartották nyilván, így a
kezelésének
nyilvántartási számot sem a
szabályszerűsége
pénztárbizonylatokon, sem az
utalványokon nem tüntették
fel.

A kötelezettségvállalások
ellenjegyzéséről, nyilvántartásba
vételéről, a kötelezettségvállalás
sorszámának a
pénztárbizonylaton, az
utalványrendeleten és a
kötelezettségvállalások
dokumentumain történő
feltüntetéséről gondoskodni

Gondoskodni kell a
kötelezettségvállalások
ellenjegyzéséről, nyilvántartásba
vételéről, a kötelezettségvállalás
sorszámának a
pénztárbizonylaton, az
utalványrendeleten és a
kötelezettségvállalások
dokumentumain történő
feltüntetéséről

3000-6/2014

2014.09.06

Száz Attiláné,
Nagyné Sándor
Edina

2014.10.10,
illetve
folyamatos

nem

2014.10.10

A kötelezettségvállalások nyilvántartása és a
nyilvántartási szám feltüntetése megtörténik.

-

-

-

14.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
Az utalványozás a banki
kötelezettségvállalások
bizonylatok esetében nem
kezelésének
minden esetben történt meg
szabályszerűsége

Az utalványozás elvégzéséről
gondoskodni

Gondoskodni kell az utalványozás
3000-6/2014
elvégzéséről

2014.09.06

2014.10.10,
Molnár Oszkár elnök illetve
folyamatos

nem

2014.10.10

A banki bizonylatok esetében az
utalványozás megtörténik.

-

-

-

15.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
A szakmai teljesítés igazolás
kötelezettségvállalások
nem minden bizonylat
kezelésének
esetében történt meg
szabályszerűsége

A szakmai teljesítések
igazolásáról minden kifizetés
esetében gondoskodni

Gondoskodni kell a szakmai
teljesítések igazolásáról minden
kifizetés esetében

3000-6/2014

2014.09.06

2014.10.10,
Molnár Oszkár elnök illetve
folyamatos

nem

2014.10.10

A szakmai teljesítések igazolása minden
kifizetés esetében megtörténik.

-

-

-

16.

1/2014

Edelényi Kistérség
Többcélú Társulása

A pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások
kezelésének
szabályszerűsége

A pénzkezelési jogkörök
gyakorlásához a jogszabály
szerinti személyeket kijelölni, a
jogosultak általi
meghatalmazások kiadásáról, a
nyilvántartás naprakészen
történő vezetéséről gondoskodni

Gondoskodni kell a pénzkezelési
jogkörök gyakorlásához a
jogszabály szerinti személyek
3000-6/2014
kijelöléséről, a jogosultak általi
meghatalmazások kiadásáról, a
nyilvántartás naprakészen történő
vezetéséről

2014.09.06

Száz Attiláné

nem

2014.10.31

A pénzkezelési jogkörök gyakorlására
jogosult személyek és helyetteseik kijelölése,
a szükséges meghatalmazások kiadása és a
nyilvántartás naprakész vezetése megtörtént.

-

-

-

Az ellenőrzés tárgya
(címe)

Intézkedést igénylő
megállapítás

A pénzkezelési jogkörök
gyakorlására jogosult
személyek kijelölése nem
minden jogkör esetében
történt meg, a nyilvántartás
nem volt naprakész

Ellenőrzés i javaslat

A vezetékes telefonok utáni
adókötelezettséget vizsgálni és
teljesíteni, a mobiltelefonok
esetében készült elnöki
rendelkezést a dolgozókkal
aláírtani

A pénztárban lévő kiadásokat a
projektek kifizetési kérelmeivel
egyeztetni, az el nem számolt
tételek elszámolásáról
gondoskodni

A javas lat alapján előírt
inté zkedés

A vezetékes telefonok utáni
adókötelezettséget vizsgálni és
teljesíteni kell, a mobiltelefonok
esetében készült elnöki
rendelkezést a dolgozókkal alá
kell íratni

A vonatkozó
intézkedési
terv
iktatószáma

Az intézkedés
Az
A vonatkozó
felelőse (beos ztás
inté zkedés
intézkedési
és szervezeti
végrehajtásán
terv dátuma
egység)
ak határideje

2014.10.31,
illetve
folyamatosan

(leírás /
NEM)

A határidőben
A nem teljesülés
végre nem hajtott
kapcs án tett
inté zkedések oka
lépések

189

Megjegyzés

13./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 59. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Kistérség Többcélú
Megállapodásának módosításáról

Társulása

Társulási

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést, és
minősített többséggel, nyílt szavazással az alábbi döntést hozta
1. A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának módosítását a határozat 1.
mellékleteként j ó v á h a g y j a .
2. A Képviselő-testület az Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodását egységes szerkezetben
a határozat 2. mellékleteként j ó v á h a g y j a .
3. Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
a
Megállapodás módosítás, és az egységes szerkezetű
módosított megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: Társulás, társult önkormányzatok,
osztályok, rendőrség
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1. melléklet az 54/2015. (IV.22.) határozathoz
EDELÉNYI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Edelényi Kistérség Többcélú Társulás (3780 Edelény, Bányász út 2.) társult
települési önkormányzatainak képviselő-testületei a 2013. június 30. napján
megkötött és jóváhagyott Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodását (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) az alábbiak szerint
módosítják:
1.

A Társulási Megállapodás 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az eredeti 3. pont kiegészül a 3.15. ponttal:
3.15. Közterület rendjének fenntartása
3.15.1. A Társulás a közterületi felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény
alapján gondoskodik a társulás illetékességi területén lévő - de a
feladatellátásra társult önkormányzat illetékességi területéhez tartozó közterület felügyeletéről, a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vételével,
jelen és külön megállapodásban részletezett szabályok szerint.
3.15.1.1. A közterület felügyelet-ellátásra társuló települések jegyzékét a
megállapodás 5. melléklete tartalmazza.
3.15.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a közterületi felügyelet
adott önkormányzatra esedékes összes díjat az 5.14. pont szerint köteles
megfizetni a Társulás részre.
3.15.1.3. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti
meg, az 5. pontban rögzítettek szerint kell eljárni.
3.15.2. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.

2.

A Társulási Megállapodás5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Az eredeti 5. pont kiegészül az 5.14. ponttal:
5.14. A közterületi felügyelet-ellátásra társuló települések a településükre
eső feladat-ellátás összes díjának havi költségét előre megfizetik a
Társulás számlájára minden hó 5. napjáig. A díjszámítás alapját az adott
önkormányzat minden év december 31-ig leadott feladatellátásra
vonatkozó költségvetése képezi. A tagönkormányzatok által vállalt
közterület
felügyelet
feladatellátáshoz
kapcsolódó
pénzügyi
hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a
jogszabályon alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.

3. A Társulási Megállapodás 4. melléklete az alábbiak szerint módosul:
A 4. melléklet kiegészül az alábbiakkal:
031030 Közterület rendjének fenntartása
4. A Társulási Megállapodás kiegészül az 5. melléklettel:
Közterületi felügyeletben részt vevő települések:
1./ Edelény

191

A Társulási Megállapodás egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.
Edelény, 2015. április 22.

Z á r a d é k:
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
Társulási Megállapodást aláírásával látta el:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Polgármester
Abod Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Balajt Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Becskeháza Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvalenke Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvarákó Községi Önkormányzat……………………………………………….
Bódvaszilas Községi Önkormányzat……………………………………………...
Boldva Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Borsodszirák Községi Önkormányzat…………………………………………….
Damak Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Debréte Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Égerszög Községi Önkormányzat………………………………………………...
Galvács Községi Önkormányzat………………………………………………….
Hangács Községi Önkormányzat…………………………………………………
Hegymeg Községi Önkormányzat………………………………………………...
Hídvégardó Községi Önkormányzat……………………………………………...
Irota Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Komjáti Községi Önkormányzat………………………………………………….
Ládbesenyő Községi Önkormányzat……………………………………………...
Lak Községi Önkormányzat………………………………………………………
Martonyi Községi Önkormányzat………………………………………………...
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Meszes Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Nyomár Községi Önkormányzat………………………………………………….
Perkupa Községi Önkormányzat………………………………………………….
Rakaca Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Rakacaszend Községi Önkormányzat…………………………………………….
Szakácsi Községi Önkormányzat…………………………………………………
Edelény Város Önkormányzat.…………………………………………………...
Szalonna Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szendrő Városi Önkormányzat..…………………………………………………..
Szendrő1ád Községi Önkormányzat……………………………………………...
Szin Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Szinpetri Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szögliget Községi Önkormányzat………………………………………………...
Szőlősardó Községi Önkormányzat………………………………………………
Szuhogy Községi Önkormányzat…………………………………………………
Teresztenye Községi Önkormányzat……………………………………………...
Tomor Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Tornabarakony Községi Önkormányzat…………………………………………..
Tornakápolna Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornanádaska Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornaszentandrás Községi Önkormányzat………………………………………..
Tornaszentjakab Községi Önkormányzat…………………………………………
Varbóc Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Viszló Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Ziliz Községi Önkormányzat……………………………………………………...
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2. melléklet az 54/2015. (IV.22.) határozathoz
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
egységes szerkezetben
A társult tagok Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) k. pontja és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 87. §-ban kapott felhatalmazás
alapján, a Mötv. 146. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 2004.05.26-tól működő
önkormányzati társulás társulási megállapodását az alábbiak szerint fogadják el:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1.

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87. §
rendelkezéseinek értelmében az önkormányzati feladat- és hatáskör, valamint a
polgármester és a jegyző államigazgatási feladat-és hatáskörének hatékonyabb,
célszerűbb ellátása érdekében jön létre.

1.2. Társulás neve: Edelényi Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:
Társulás)
1.3. A Társulás székhelye: 3780 Edelény, István király útja 52.
1.4. A Társulás telephelye: 3780 Edelény, Bányász út 2.
1.5. A Társulás működési területe: a társult települések közigazgatási területe.
1.6. A társulás tagjai, lakosságszáma: 1. melléklet szerint.
1.7. A Társulás időtartama: a Társulás határozatlan időre jön létre.
1.8. A Társulás jogállása: A Társulás jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési
szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a
pénzügyi-, számviteli-, gazdálkodási-, döntés előkészítési-, végrehajtás
szervezési feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
1.9. A Társulás azonosító adatai:
Törzskönyvi azonosító szám: 585510
Adószám: 15585510-1-05
KSH statisztikai számjel: 15585510-8411-326-05
1.10. A Társulás államháztartási szakágazati besorolása:
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége.
1.11.

A Társulás alaptevékenységének kormányzati funkció
megjelölése (kormányzati funkció száma / kormányzati
megnevezése):

szerinti
funkció

A Megállapodás 4. melléklete tartalmazza.
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2. A TÁRSULÁS CÉLJAI
2.1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok kapcsolat- és együttműködési
rendszere szervezeti keretének biztosítása.
2.2. Térségi közszolgáltatások biztosítása, szervezése, összehangolása, fejlesztése,
az egyes települések önkormányzatainak teljesítőképességét meghaladó
önkormányzati feladat-hatáskör, valamint a közszolgáltatási rendszer közös,
illetve
térségi
feladatellátás
rendszerének
kialakítása,
szervezése,
összehangolása, működtetése, fejlesztése.
2.3.

A
térség
intézményrendszerének
összehangolása, fejlesztése.

integrálása,

feladatellátásának

2.4. A feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinálása, fejlesztése, a
kistérség területének összehangolt fejlesztése.
3. A TÁRSULÁSRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK
3.1. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások:
3.1.1. A Társulás az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás körében
gondoskodik hétközi illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolásáról,
közös működtetéséről Szendrő város és Edelény városközpontokkal a hatályos
ágazati jogszabályok figyelembe vételével, jelen megállapodásban részletezett
szabályok szerint.
3.1.1.1. Az orvosi ügyelet feladat-ellátásra társuló települések jegyzékét, Szendrő
és Edelény városközpontú ügyeletek illetékességi területe szerinti bontásban
a megállapodás 2. melléklete tartalmazza.
3.1.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a
feladatellátáshoz kapcsolódó OEP támogatás igénylésére az egészségügyi
szolgáltató közvetlenül jogosult.
3.1.1.3. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a 3.1.1.2. pont szerinti OEP
támogatáson felüli díjat az 5.6. pont szerint kötelesek megfizetni a Társulás
részre. A Társulás a díjat az egészségügyi szolgáltató részére jelen
megállapodásban foglaltak, és a szolgáltatóval kötött megállapodás szerint
utalja át a szolgáltató részére.
3.1.1.4. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg, az
5. pontban rögzítettek szerint kell eljárni.
3.1.2. Térségi adatbázis, információs rendszer működtetése.
3.1.3. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.
3.1.4. A védőnői szolgálatok, iskola egészségügyi feladatellátás működésének
összehangolása.
3.1.5. Kistérségi szűrővizsgálatok szervezése.
3.2. A területfejlesztési feladatok körében:
3.2.1. vizsgálja és értékeli a térség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét,
adottságait;
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3.2.2. kidolgozza és elfogadja a Társulás területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek
figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok
megvalósítását;
3.2.3. koordinálja a térségben működő társulások és más - a területfejlesztésben
érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil
szervezetekkel;
3.2.4. folyamatosan kapcsolatot tart megyei önkormányzattal, a térségben működő
közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, a fejlesztési szükségletek és a
bevonható helyi források feltárása érdekében;
3.2.5. forráskoordinációt végez, pályázatokat készít tervei megvalósítására, adatokat,
információkat szolgáltat a területi információs rendszernek,
3.2.6. pályázatot nyújthat be a térség fejlesztéséhez kapcsolódó források
igényléséhez.
3.3. A térség közigazgatási ügyintézésének korszerűsítése
3.4. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15.§ (2) bekezdése b)
pontja keretében; ifjúsági feladatok térségi szintű koordinálása,
szervezése, ezen belül különösen:)
3.4.1. figyelemmel kíséri és segíti a térségben élő ifjúsági közösségek
tevékenységét;
3.4.2 elősegíti a településeken működő, az ifjúságot érintő önkormányzati, civil és
informális szervezetek koordinációját;
3.4.3 elősegíti a térségben lévő ifjúsági közösségek közötti együttműködést, és
3.4.4. ifjúsági programokat szervez.
3.5.

Települési
és
térségi
esélyegyenlőségi
tervek
elkészítése,
program
megvalósítása,
esélyegyenlőség
esélyegyenlőségi
megvalósulásának elősegítése.

3.6. Bűnmegelőzési együttműködés
3.7. Turizmusfejlesztés, idegenforgalom, ezen belül különösen:
3.7.1. közreműködik a térség idegenforgalmi értékeinek feltárásában
3.7.2. közreműködik a térség és a mikrotérségek turizmusfejlesztési koncepciójának
kidolgozásában,
3.7.3. közreműködik a térség turizmust megtartó, elősegítő programok
kidolgozásában, megvalósításában,
3.7.4.Térség településeinek, a kistérség idegenforgalmi értékeinek közös
megjelentetése.
3.8. Térségi közművelődési tevékenységek koordinálása, térségi identitás
erősítése, kulturális örökség őrzése
3.8.1. Amatőr alkotó művészeti tevékenységek, közösségek menedzselése.
3.8.2. Gyermek és ifjúsági alkotótábor, művésztelep működtetése.
3.8.3. Térségi információs rendszer működtetése.
3.8.4. Térségi kulturális kapcsolatok szervezése, gondozása.
3.8.5. Művészeti bemutatók, amatőr alkotó művészek kiállításának szervezése.
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3.9. Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás valamint bel- és csapadékvíz-elvezetés feladatainak
összehangolása.
3.10. Térségi foglalkoztatás-politikai célok összehangolása
3.11. Sport feladatok
3.11.1. Térségi szintű utánpótlás-nevelés, tehetséggondozás.
3.11.2. Térségi sportversenyek szervezése, rendezése.
3.11.3. Sport rendezvénynaptár készítése, összehangolása.
3.11.4. Térségi versenyrendszer működtetéséhez segítségnyújtás.
3.11.5. Pályázatfigyelés, közös pályázat, pályázati források gyűjtése.
3.12. Nemzetközi és térségi külföldi kapcsolatok terén:
3.12.1. Határon átnyúló kapcsolatok, határmenti együttműködések.
3.12.2. Külföldi térségi kapcsolatok kialakítása, működtetése.
3.13. Településfejlesztési, településrendezési feladatok koordinálása
3.14. Nemzetiségi ügyek támogatása.

3.15. Közterület rendjének fenntartása
3.15.1. A Társulás a közterületi felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény alapján
gondoskodik a társulás illetékességi területén lévő - de a feladatellátásra társult
önkormányzat illetékességi területéhez tartozó - közterület felügyeletéről, a
hatályos ágazati jogszabályok figyelembe vételével, jelen és külön
megállapodásban részletezett szabályok szerint.
3.15.1.1. A közterület felügyelet-ellátásra társuló települések jegyzékét a
megállapodás 5. melléklete tartalmazza.
3.15.1.2. A feladatellátásra társuló önkormányzatok a közterületi felügyelet adott
önkormányzatra esedékes összes díjat az 5.14. pont szerint köteles
megfizetni a Társulás részre.
3.15.1.3. Amennyiben valamely társult település a díjat határidőre nem fizeti meg,
az 5. pontban rögzítettek szerint kell eljárni.
3.15.2. Pályázat figyelés, pályázat előkészítés, pályázati forrásgyűjtés.
4. A TÁRSULÁS SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE
4.1. A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács.
4.2. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok polgármesterei. A Társulási
Tanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.
4.3. A Társulási Tanács alakuló ülését a társulás székhely település polgármestere
hívja össze. Az alakuló ülés nyilvánítja ki a Társulás megalakulását, illetve
választja meg minősített többséggel, titkos szavazással tagjai sorából az elnököt.
Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté
váláshoz a jelén lévő tagok legalább ¼-ének szavazata szükséges.
4.4. A Társulási Tanács az elnök munkájának segítésére alelnököt választ. Az
alelnök személyére az elnök tesz javaslatot.
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4.5. A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok felével
rendelkező tag jelen van és az általuk képviselt települések lakosságszáma meghaladja
a Társulást alkotó települések lakosságszámának felét.
4.6. A Társulási Tanács tisztújító ülését a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását követő 30 napon belül a társulás székhely település polgármestere
hívja össze. A tisztújító ülés működésére egyebekben az e fejezet 2-5. pontjait kell
alkalmazni.

4.7. A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A határozatokat az év elejétől
kezdődően növekvő sorszámmal kell ellátni.
4.8. A határozathozatalhoz legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak felét és az általuk képviselt
települések lakosságszámának egyharmadát (egyszerű többség).
4.9. Minősített többséghez legalább annyi tag egybehangzó szavazata szükséges,
amely eléri a társulásban részt vevő tagok szavazatainak több mint a felét, és az
általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
Minősített többségű döntés szükséges:
4.9.1. a társulási megállapodás elfogadásához, módosításához,
4.9.2. a Társulási Tanács hatáskörébe utalt választáshoz,
4.9.3. a költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításához, megszüntetéséhez,
átszervezéséhez,
4.9.4. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához,
4.9.5. azokban az ügyekben, amelyeket a szervezeti és működési szabályzat
meghatároz, továbbá a
4.9.6. jogszabály által előírt esetekben.
4.10. A Társulási Tanács szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést
az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén
a korelnök hívja össze és vezeti.
4.11. A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:
4.11.1. a Társulás tagjai egynegyedének – napirendet is tartalmazó – indítványára, a
javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül,
4.11.2.
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
vezetőjének
kezdeményezésére, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 15 napon belül,
4.11.3. a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a kézhezvételtől számított 15
napon belül.
4.12. A Társulási Tanács ülései nyilvánosak.
4.13. A Társulási Tanács:
4.13.1 zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági,
kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén;
4.13.2. zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői
megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor;
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4.13.3 zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az
általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha
a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené.
4.14. A Társulási Tanács kizárólagos hatáskörben dönt:
4.14.1. elnökének, alelnökének megválasztásáról,
4.14.2. a társulási megállapodás elfogadásáról és módosításáról, valamint a társulás
megszüntetéséről,
4.14.3. a szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról,
4.14.4. költségvetés, zárszámadás elfogadásáról,
4.14.5. költségvetési intézmény, gazdálkodó szerv alapításáról, megszüntetéséről,
átszervezéséről, intézmény, más szervezet közös alapítására, az alapítói jogok
gyakorlására vonatkozó részletes rendelkezéseket a társulás SZMSZ-e
tartalmazza,
4.14.6. közszolgáltatások közös biztosítása érdekében helyi önkormányzattal, más
társulással történő megállapodásról, közös fejlesztések, beruházások
megvalósításáról,
4.14.7. tagok költségviselése mértékéről.
4.15. A Társulási Tanács üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell az ülés helyét és időpontját, az ülésen megjelentek,
meghívottak nevét, a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat, az
előterjesztéseket, az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük
jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a
szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát, a döntéshozatalban
résztvevők számát, a szavazás számszerű eredményét és a hozott döntéseket,
valamint a Mötv. által előírt elemeket.
4.16. „A jegyzőkönyvet az elnök és az Edelény Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője írja alá. A jegyzőkönyv egy eredeti példányát az elnök az ülést követő
15 napon belül megküldi a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak.”
4.17. A Társulási Tanács működésének részletes szabályait a Szervezeti és
Működési Szabályzata tartalmazza.
4.18. A Társulási Tanács elnöke:
4.18.1. ellátja a Társulás képviseletét,
4.18.2. összehívja a Társulási Tanács ülését;
4.18.3. vezeti a tanácskozást;
4.18.4. érvényt szerez a szervezeti és működési szabályzat előírásainak;
4.18.5. gondoskodik a döntések végrehajtásáról;
4.18.6. ellátja a társulás képviseletét;
4.18.7. éves szinten beterjeszti a tárgyévi költségvetést és munkatervet, valamint az
előző évi beszámolót és zárszámadást.
4.18.8. gyakorolja a Társulás valamennyi közbeszerzési eljárása esetén az
ajánlatkérőt megillető döntési jogosultságot, és kijelöli a Bíráló Bizottság tagjait.
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Bizottság(ok)
4.19. A Társulási Tanács döntései előkészítésére, a döntések végrehajtására,
szervezésére bizottságo(ka)t alakíthat. A bizottság tagja lehet a Társulási Tanács
tagja, a térség területén működő intézmények, gazdálkodó szervezetek, szakmai
szervezetek, valamint a lakosság önszerveződő közösségeinek képviselője. A
bizottság elnöke a Társulási Tanács tagja.
4.20. A bizottság(ok) tagjainak számát, összetételét, működésének rendjét a
Társulási Tanács határozza meg.
4.21. Nem lehet a Társulási Tanács bizottságának tagja:
4.21.1. a Társulási Tanács elnöke, alelnöke;
4.21.2. a Társulás alkalmazottja.
4.22. A Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú
Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
4.23. A bizottságok elnökét és tagjainak több mint felét a Társulási Tanács tagjai
közül kell kiválasztani.
4.24. A bizottság(ok) működését és részletes feladatait társulás SZMSZ-e, valamint a
bizottság(ok) ügyrendje tartalmazza, amelyet a bizottság(ok) saját maguk
állapítanak meg.
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatainak ellátása
4.25. A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait (döntéseinek előkészítése, végrehajtás
szervezése) Edelényi Közös Önkormányzati Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) útján látja el
a hivatalon belül önálló osztályként működő szervezeti egységgel.
4.26. Az önálló szervezeti egység elnevezése: Kistérségi Osztály.

4.27. Az Osztály munkaszervezeti feladatait a Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata tartalmazza.
4.28. A Kistérségi Osztály köztisztviselői felett a munkáltatói jogot Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzője gyakorolja.

5. A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA
5.1. A Társulás költségvetéséből finanszírozza és látja el feladatait. A Társulás éves
költségvetés alapján működik. A költségvetést a Társulási Tanács önállóan,
költségvetési határozatban állapítja meg. A jóváhagyott bevételi előirányzatán felüli
többletbevételek költségvetési szerv hatáskörében felhasználható körét és mértékét
határozatban szabályozhatja. A költségvetés végrehajtásáról a Társulási Tanács a
Hivatal útján gondoskodik.
5.2. A Társulás nevében vállalható kötelezettséget és az utalványozás rendjét külön
szabályzat tartalmazza.
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5.3. A gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerint - a 10.§ (2)
bekezdésben meghatározott kivétellel - a Társulás adósságot keletkeztető ügyletet
csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet. A Társulás az adott feladat
ellátásában érintett önkormányzatok kezesség és garancia vállalása mellett, hitelt
vehet fel az adósságkezeléséhez szükséges kötelezettségeinek teljesítésére.
5.4. A Társulás költségvetésének felügyeletét a Pénzügyi Bizottság végzi. A
Pénzügyi Bizottság ennek keretében betekinthet a Társulás könyvelésébe,
nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a megkötött szerződéseket. A Társulás és a
Társulási Tanács, az Elnökség tagjaitól, továbbá a Hivatal dolgozóitól felvilágosítást
kérhet.
5.5. A Társulás költségvetési javaslata, a beszámolója, mérlege, éves pénzügyi
terve, gazdálkodással kapcsolatos egyéb dokumentumai csak a Pénzügyi Bizottság
véleményével együtt terjeszthetők a Társulási Tanács elé.
5.6. A Társulás működési költségeihez a Társulás tagjai az általuk képviselt
települések lakosságszámának arányában járulnak hozzá. A hozzájárulást félévente,
tárgyi félév május 31. és október 31. napjáig számla alapján a Társulás számlájára
kell befizetni. A Hétközi ill. hétvégi orvosi ügyeleti rendszer finanszírozását
lakosságszám arányosan havi bontásban előre a hónap 10. napjáig a Társulás
számlájára kell befizetni. A Társulás az orvosi ügyelet díját havonta egy összegben
utalja át az egészségügyi szolgáltató részére, a szolgáltatóval kötött
megállapodásban foglaltak szerint.
5.7. A hozzájárulás mértékét a tag-település lakosságszáma és a Társulási Tanács
által meghatározott egy főre vetített összeg szorzata határozza meg. A
lakosságszám tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott normatív
támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A települések
lakosságszámát a Társulási megállapodás 1. melléklete tartalmazza, amelyet évente
– tárgyévet megelőző január 1. napja szerinti állapotnak megfelelően – tárgyév
március 31. napjáig aktualizálni szükséges.
5.8. A tag által teljesítendő hozzájárulás elmulasztása esetén az elnök az
esedékességtől számított 15 napon belül, határidő tűzésével írásban felszólítja a
hátralékos tagot.
5.9. A tagi hozzájárulás késedelmes teljesítése esetén a tag – a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő – késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni.
5.10. A tagönkormányzatok által vállalt orvosi ügyelet feladatellátáshoz kapcsolódó
pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon
alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
5.11. Amennyiben valamely tagönkormányzat orvosi ügyelet feladatellátáshoz
kapcsolódóan vállalt pénzügyi hozzájárulása teljesítését illetően 15 napot elérő
késedelembe esik, a Társulás mindenféle előzetes felszólítás nélkül jogosult és
köteles a követelést a határidő eredménytelen elteltét követő 10 napon belül jelen
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján
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beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízás eredménytelensége
esetén a Társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.
5.12. Amennyiben a Társulás felé a Tanács elnöke által képviselt
tagönkormányzatnak áll fenn tartozása, a beszedési megbízás érvényesítésére a
Társulás alelnöke jogosult.
5.13. Tagönkormányzatok vállalják, hogy az orvosi ügyelet feladatellátás díjfizetésére
vonatkozóan a fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás
elválaszthatatlan
3.
mellékletében
szereplő
tartalommal
számlavezető
hitelintézetüknél megteszik és azt a Társulás felé a nyilatkozat egy eredeti
példányának megküldésével igazolják jelen - valamennyi tagönkormányzat által aláírt
- megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül.
5.14. A közterületi felügyelet-ellátásra társuló települések a településükre eső
feladat-ellátás összes díjának havi költségét előre megfizetik a Társulás számlájára
minden hó 5. napjáig. A díjszámítás alapját az adott önkormányzat minden év
december 31-ig leadott feladatellátásra vonatkozó költségvetése képezi. A
tagönkormányzatok által vállalt közterület felügyelet feladatellátáshoz kapcsolódó
pénzügyi hozzájárulásaik nem teljesítése esetén, az irányadó eljárás a jogszabályon
alapuló beszedés (inkasszó) alkalmazása.
6. A TÁRSULÁS VAGYONA, A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS
6.1. A Társulás feladatai ellátásához saját vagyonnal rendelkezhet.
6.2. A Társulás vagyonát az alábbi anyagi források biztosítják:
6.2.1. a Társulásban részt vevő tagok befizetései,
6.2.2. a Társulás szolgáltatásait igénybe vevők díjfizetései,
6.2.3. az egyes tagok által tett vagyoni hozzájárulások (tárgyi eszközök, immateriális
javak, vagyoni értékű jogok stb.),
6.2.4. központi költségvetési támogatás,
6.2.5. pályázati úton elnyert támogatások.
6.3. A Társulás tagjai a feladatok ellátása érdekében ingóságok (eszközök,
berendezési tárgyak, gépjármű, stb.), továbbá ingatlanra vonatkozó jogok
átengedésével is hozzájárulhatnak az eredményes működéshez. Az átengedés
feltételeit a tag és a Társulás közötti külön megállapodás tartalmazza.
6.4. A Társulás által a működés során, adás-vétel vagy egyéb jogcímen szerzett
vagyontárgyak feletti tulajdonjog a Társulást illeti. Ugyancsak a Társulást illeti a
vagyon szaporulata.
6.5. A Társulás vagyona feletti tulajdonosi jogosítványok gyakorlására a Társulási
Tanács jogosult, egyben viseli a tulajdonost terhelő kötelezettségeket.
6.6. A Társulás vagyonának átadása (ideértve az értékesítést is), értékhatárra
tekintet nélkül a Társulási Tanács kizárólagos hatáskörébe tartozik. A javaslatról
előzetesen állást foglal a Pénzügyi Bizottság.
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A vagyonátadásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átadandó vagyon a
társulás által ellátott feladatok biztosítását szolgálja.
6.7. A Társulás vagyonának támogatással létrejött vagyoni része ingatlan esetében
tíz évig, egyéb vagyon esetén öt évig – jogszabályban meghatározott esetet kivéve –
nem idegeníthető el.
6.8. A Társulás gazdálkodó szervezetet alapíthat, illetve vállalkozásban vehet részt,
azonban felelőssége nem haladhatja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
7. CSATLAKOZÁS, FELMONDÁS, KIZÁRÁS, A TÁRSULÁS MEGSZŰNÉSE
Csatlakozás
7.1. A Társuláshoz a települési önkormányzat csak naptári év első napjával jogosult
csatlakozni. A csatlakozás iránti kérelmet a Társulási Tanács Elnökéhez kell
benyújtani.
7.2. A csatlakozásról szóló döntést legalább hat hónappal korábban, minősített
többséggel kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.
7.3. A Társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájárulásról a Társulásban részt
vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének minősített
többséggel hozott döntése szükséges.
7.4. A csatlakozó önkormányzat által a Társulásnak fizetendő pénzbeli
hozzájárulásról, illetőleg a felajánlott vagyontárgyak (vagyoni értékű jogok)
átvételéről a Társulási Tanács dönt.
Kiválás
7.5. A társulásból kiválni a naptári év június 30. napjával és a naptári év utolsó
napjával lehet.
7.6. A kiválásról szóló döntést legalább 6 hónappal korábban, minősített többséggel
kell meghozni és arról a Társulási Tanácsot értesíteni kell.

Kizárás
7.7. A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel elfogadott
határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a Társulás azon tagját, amely e
megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett
eleget.
A Társulás megszűnése
7.8. A Társulás megszűnik, ha valamennyi tagja minősített többségű döntéssel a
megszüntetés mellett foglal állást, illetve a bíróság jogerős döntése alapján.
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7.9. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai kötelesek egymással
elszámolni.
7.10. A Társulás meglévő vagyona és annak szaporulata – a Társulást terhelő
kötelezettségek kiegyenlítését követően - a Társulás tagjait vagyoni hozzájárulásuk
arányában illeti meg.
7.11. A vagyonfelosztás fontosabb elvei:
7.11.1. a használatba adott ingatlanokat, meglévő ingóságokat a tulajdonos
birtokába kell adni,
7.11.2. a meglévő tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, ennek
hiányában pénzben megváltani,
7.11.3. tulajdonba adott ingatlan az eredeti tulajdonos önkormányzatot illeti meg.
7.12. A Társulásból történő kiválás (felmondás), kizárás esetén a tag által a
Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. A vagyon kiadására azonban a kiváló, a
kizárt tag csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Társulás
feladatainak ellátását. Ennek hiányában a volt tagot a Társulással kötött külön
szerződés alapján használati díj illeti meg.
7.13. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon
megszüntetése nem történhet oly módon, hogy az a Társulás által ellátott
közfeladatok és közszolgáltatások teljesítését veszélyeztesse.
7.14. A közös tulajdon megszüntetése és az ebből származó vagyoni igények
kielégítése során a társulás tagjai olyan jogi és pénzügyi megoldásokat alkalmaznak,
amelyek a társulási megállapodásban megjelölt közfeladatok és közszolgáltatások
ellátását nem veszélyeztetik.
Visszafizetési kötelezettségek
7.15. A Társulás által elnyert támogatás felett a Társulás rendelkezik, és felelős a
jogszerű felhasználásért.
7.16. Amennyiben a Társulás támogatásban részesült és a tag(ok) kilépése
eredményeként a Társulás már nem felel meg a támogatás elnyeréséhez szükséges
feltételeknek, úgy a kilépő tag(ok) köteles(ek) a kilépő önkormányzatra –
lakosságszám szerint – jutó támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten a
központi költségvetésnek megfizetni.
7.17. Amennyiben a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján bármilyen közös
beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a beruházással
kapcsolatos és számára megállapított támogatást, illetve hozzájárulást ne fizesse
meg.
7.18. Ha a kilépő tag a Társulási Tanács döntése alapján támogatásban részesült,
köteles annak összegét, illetve fennmaradó részét a Társulás számlájára még a
kilépés időpontját megelőzően visszafizetni.
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7.19. A kilépő tagot megilleti az általa teljesített hozzájárulásoknak és az alaptőkeelhelyezési pénzpiaci műveletekből származó bevételeinek jelen fejezet 16-19.
pontjában meghatározott összegekkel és a kezelési költségekkel csökkentett
összege.
7.20. A társulási megállapodás felmondás, és kizárás esetén jelen fejezet 9-14.
pontja megfelelően alkalmazandó.
8. A TÁRSULÁS ELLENŐRZÉSE
8.1. A Társulás működését bármely társult tag és az erre jogszabály alapján
hatáskörrel rendelkező szervek és személyek ellenőrizhetik. A Társulás belső
pénzügyi ellenőrzése a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői
ellenőrzés (FEUVE) és belső ellenőrzés útján biztosított. A belső ellenőrzés feladatait
az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal – mint a munkaszervezet feladatait ellátó
székhely szerinti Hivatal - jegyzője szervezi meg külső, megbízási jogviszonyban
foglalkoztatott belső ellenőr útján. A megbízott belső ellenőrnek rendelkeznie kell a
hatályos jogszabályok szerinti képesítéssel, regisztrációval és egyéb a
munkavégzéshez szükséges feltételekkel. A belső ellenőr megbízási díja a Társulás
költségvetését terheli. A belső ellenőr feladatát a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelettel összhangban a megbízási szerződés részletezi.
8.2. A társulás tagjai – polgármestereik útján ellenőrizhetik a társulás működését
célszerűségi és gazdasági szempontból. A lefolytatott ellenőrzésről jegyzőkönyvet
kell felvenni és azt a társulás elnökének, a Pénzügyi Bizottság elnökének és a
társulás tagjainak meg kell küldeni.
9. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
9.1. Jelen Társulási Megállapodás a bejegyzés napjával hatályba. A Társulási
Megállapodás érvényességéhez valamennyi társult tag képviselő-testületének
minősített többséggel hozott jóváhagyó határozata szükséges.
9.2. Jelen Társulási Megállapodás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
2004. május 26-án kelt Társulási Megállapodás a módosításaival együtt.
9.3. A Társulási megállapodást a társulás tagjai módosíthatják, illetve törvényben,
kormányrendeletben meghatározottak szerint módosítják. A társulási megállapodást
a helyi önkormányzati általános választásokat követő 6 hónapon belül a tagok
felülvizsgálják.
9.3.1 Társulási Megállapodás módosításának feltételei:
a) A Társulási Megállapodás módosítását bármelyik társulási tag írásban
kezdeményezheti. Az írásos kezdeményezésben meg kell határozni a
módosítás célját, indokát és a Társulási Megállapodás módosítani kívánt
pontját és a módosítás pontos szövegét.
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b) A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését meg kell küldeni
a társulás elnökének. A társulás elnöke a módosítás kezdeményezést a
kézhezvételtől számított 8 napon belül megküldi a társult önkormányzatok
polgármestereinek.
c) A Társulási Megállapodás módosításának kezdeményezését a polgármester
30 napon belül a tagönkormányzat képviselő-testülete elé terjeszti.
d) A tagönkormányzat képviselő-testülete a módosítási kezdeményezésről
minősített többséggel dönt.
e) Ha és amennyiben minden társulási tag képviselő-testülete elfogadta a
módosítást, úgy a módosított Társulási Megállapodást a társult
önkormányzatok polgármesterei aláírják.
9.4. A Társulási Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak
képviselő-testületeiknek a Társulási Tanácsban végzett tevékenységükről.
9.5 Felek jelen megállapodás értelmezésében, illetve teljesítésével kapcsolatos vitás
kérdéseiben a közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
9.6. A felmondás, illetőleg a bírósági eljárás kezdeményezését megelőzően legalább
8 nappal a felek kötelesek a vitás kérdésekre vonatkozóan álláspontjaikat egyeztetni,
amelyről jegyzőkönyv készül.
9.7. Az egyeztetés sikertelensége esetén a megállapodás az abban meghatározott
módon felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető.
9.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Jelen megállapodást a felek átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

E d e l é n y, 2015. április 22.

206

Z á r a d é k:
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
Társulási Megállapodást aláírásával látta el:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Polgármester

Abod Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Balajt Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Becskeháza Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvalenke Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvarákó Községi Önkormányzat……………………………………………….
Bódvaszilas Községi Önkormányzat……………………………………………...
Boldva Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Borsodszirák Községi Önkormányzat…………………………………………….
Damak Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Debréte Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Égerszög Községi Önkormányzat………………………………………………...
Galvács Községi Önkormányzat………………………………………………….
Hangács Községi Önkormányzat…………………………………………………
Hegymeg Községi Önkormányzat………………………………………………...
Hídvégardó Községi Önkormányzat……………………………………………...
Irota Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Komjáti Községi Önkormányzat………………………………………………….
Ládbesenyő Községi Önkormányzat……………………………………………...
Lak Községi Önkormányzat………………………………………………………
Martonyi Községi Önkormányzat………………………………………………...
Meszes Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Nyomár Községi Önkormányzat………………………………………………….
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Perkupa Községi Önkormányzat………………………………………………….
Rakaca Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Rakacaszend Községi Önkormányzat…………………………………………….
Szakácsi Községi Önkormányzat…………………………………………………
Edelény Város Önkormányzat.…………………………………………………...
Szalonna Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szendrő Városi Önkormányzat..…………………………………………………..
Szendrő1ád Községi Önkormányzat……………………………………………...
Szin Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Szinpetri Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szögliget Községi Önkormányzat………………………………………………...
Szőlősardó Községi Önkormányzat………………………………………………
Szuhogy Községi Önkormányzat…………………………………………………
Teresztenye Községi Önkormányzat……………………………………………...
Tomor Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Tornabarakony Községi Önkormányzat…………………………………………..
Tornakápolna Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornanádaska Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornaszentandrás Községi Önkormányzat………………………………………..
Tornaszentjakab Községi Önkormányzat…………………………………………
Varbóc Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Viszló Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Ziliz Községi Önkormányzat……………………………………………………...
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A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok a Megállapodást határozataikban
jóváhagyták, kötelező rendelkezésként fogadták el.
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete:
száma:
l) Abod Községi Önkormányzata
2) Balajt Községi Önkormányzata
3) Becskeháza Községi Önkormányzata
4) Bódvalenke Községi Önkormányzata
5) Bódvarákó Községi Önkormányzata
6) Bódvaszilas Községi Önkormányzata
7) Boldva Községi Önkormányzata
8) Borsodszirák Községi Önkormányzata
9) Damak Községi Önkormányzata
10) Debréte Községi Önkormányzata
11) Edelény Város Önkormányzata
12) Égerszög Községi Önkormányzata
13) Ga1vács Községi Önkormányzata
14) Hangács Községi Önkormányzata
15) Hegymeg Községi Önkormányzata
16) Hidvégardó Községi Önkormányzata
17) Irota Községi Önkormányzata
18) Komjáti Községi Önkormányzata
19) Ládbesenyő Községi Önkormányzata
20) Lak Községi Önkormányzata
21) Martonyi Községi Önkormányzata
22) Meszes Községi Önkormányzata
23) Nyomár Községi Önkormányzata
24) Perkupa Községi Önkormányzata
25) Rakaca Községi Önkormányzata
26) Rakacaszend Községi Önkormányzata
27) Szakácsi Községi Önkormányzata
28) Szalonna Községi Önkormányzata
29) Szendrő Városi Önkormányzata
30) Szendrő1ád Községi Önkormányzata
31) Szin Községi Önkormányzata
32) Szinpetri Községi Önkormányzata
33) Szögliget Községi Önkormányzata
34) Szőlősardó Községi Önkormányzata
35) Szuhogy Községi Önkormányzata
36) Teresztenye Községi Önkormányzata
37) Tomor Községi Önkormányzata
38) Tornabarakony Községi Önkormányzata
39) Tormakápolna Községi Önkormányzata
40) Tornanádaska Községi Önkormányzata
41) Tornaszentandrás Községi Önkormányzata
42) Tornaszentjakab Községi Önkormányzata
43) Varbóc Községi Önkormányzata
44) Viszló Községi Önkormányzata
45) Ziliz Községi Önkormányzata

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

Sorsz.

Név:

Székhelye:

Lakosságszám
2013.01.01.

Képviselő neve:

1.

Abod

3753 Magyar u. 42.

220

Restyánszki Gábor

2.

Balajt

3780 Fő u. 55.

488

Szabó Zoltán

3.

Becskeháza

3768 Fő u. 52.

41

Székely Jenő

4.

Bódvalenke

3768 Szabadság u. 65.

231

Tóth János

5.

Bódvarákó

3764 Szabadság u. 16.

97

Farkas Árpád

6.

Boldva

3794 Széchenyi u. 5.

2481

Csabai Gyula

7.

Borsodszirák

3796 Fő út 35.

1246

Tóth Attila

8.

Bódvaszilas

3763 Kossuth u. 21.

1099

Fülöp József

9.

Damak

3780 Szabadság út 35.

262

Baranyay Barnabás

10. Debréte

3825 Petőfi u. 3.

22

Kelemen József

11. Edelény

3780 István k. u. 52.

12. Égerszög

10343

Molnár Oszkár

3757 Béke u. 29.

63

Pozsgai István

13. Galvács

3752 Bereg u. 10.

103

Slezsák József

14. Hangács

3795 Szabadság u. 21.

604

Hajdu Zoltán

15. Hídvégardó

3768 Tornai u. 106.

641

Matusz Tamás

16. Hegymeg

3786 Petőfi S. u. 18.

134

Varga Zoltánné

17. Irota

3786 Petőfi S. u. 66.

78

Bencs Sándor

18. Komjáti

3765, Petőfi S. u. 13.

242

Bárczi László

19. Lak

3786 Kossuth u. 18.

668

Garai Bertalan

20. Ládbesenyő

3780 Kossuth u. 64.

296

Fedor Attila

21. Martonyi

3755 Fő u. 54.

475

Vécsei István

22. Meszes

3754 Fő u. 39.

201

Rozgonyi Tibor

23. Nyomár

3759 Szabadság u. 45.

346

Bártfai Attila

210

24. Perkupa

3756 Kossuth u. 12.

918

Molnár Zoltán

25. Rakaca

3825 Petőfi S. u. 92.

877

Kiss Béla

26. Rakacaszend

3826 Fő u. 13.

410

Lukács Attiláné

27. Szakácsi

3786 Petőfi S. u. 2.

158

28. Szalonna

3754 Tanácsház tér 1.

1051

Feketéné Bisztrán
Ilona
Balogh Zsolt

29. Szendrő

3752 Hősök tere 1.

4246

Tomorszki István

30. Szendrőlád

3751 Fő u. 63.

2000

Vadászi Béla

31. Szín

3761 Szabadság u. 18.

813

Ötvös Bálint

32. Szinpetri

3761 Dózsa Gy. u. 58.

248

Doszpoly Károly

33. Szögliget

3762 Kossuth út 57.

676

34. Szőlősardó

3757 Széchenyi u. 23.

134

Tóthné Mihalik
Katalin
Holló István

35. Szuhogy

3734 József A. u. 52.

1192

Fóris Sándor

36. Teresztenye

3757 Rákóczi u. 18.

29

Brogli Attila

37. Tomor

3787 Kossuth u. 75.

242

Szilvai Attila

38. Tornabarakony

3765 Dózsa Gy. u. 34.

18

Dr. Szilágyi Ferenc

39. Tornanádaska

3767 Kossuth L. u. 44.

696

Beri Tamás

40. Tornaszentjaka
b
41. Tornaszentandr
ás
42. Tornakápolna

3769 Rákóczi u. 25.

220

3765 Hunyadi u. 4.

234

Kondásné Galkó
Mónika
Krajnyák Dénes

3757 Dózsa Gy. u. 31.

22

Doszpoly Loránd

43. Varbóc

3756 Petőfi S. út 18.

63

Ifj. Molnár László

44. Viszló

3825 Fő u 70/A.

72

Répási Mihály

45. Ziliz

3794 Dózsa Gy. u. 1.

372

Verebélyi Norbert
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2. melléklet
Orvosi ügyeletben részt vevő települések az ügylet székhelye szerinti illetékességi
területenként
Edelény város központú ügyelet
Srsz.
Település neve
1.
Abod
2.
Balajt
3.
Boldva
4.
Borsodszirák
5.
Damak
6.
Edelény
7.
Hangács
8.
Hegymeg
9.
Irota
10.
Lak
11.
Ládbesenyő
12.
Nyomár
13.
Szakácsi
14.
Szendrőlád
15.
Tomor
16.
Ziliz

Srsz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Szendrő város központú ügyelet
Település neve
Becskeháza
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Debréte
Égerszög
Galvács
Hidvégardó
Komjáti
Martonyi
Meszes
Perkupa
Rakaca
Rakacaszend
Szalonna
Szendrő
Szín
Szinpetri
Szögliget
Szőlősardó
Szuhogy
Teresztenye
Tornabarakony
Tornanádaska
Tornaszentjakab
Tornaszentandrás
Tornakápolna
Varbóc
Viszló
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3. melléklet

FELHATALMAZÓ LEVÉL
Alulírott
……………………………………………………………………………………….............
(az önkormányzat neve és címe) jelen nyomtatvány aláírásával felhatalmazom a
számlavezető
pénzintézetemet,
hogy
a…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………
....-nál
(a
pénzintézet
neve
és
címe)
vezetett
………………………………………………………. számú
számlámat Edelényi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott azonnali
beszedési megbízás alapján a ……………………………………………számla javára
megterhelje.
Kelt: ………………………………………..

……………………………………..
a felhatalmazó önkormányzat cégszerű
aláírása

Záradék:
……………………………………………………………………………………………….
(a pénzintézet neve és címe) mint a Számlatulajdonos pénzintézete tudomásul
vesszük, hogy
Edelényi
Kistérség
Többcélú
Társulása
mint
jogosult
a………………………………….…………….…………………………………………….létr
ejött társulási megállapodás alapján felmerült követelését a Számlatulajdonos
számlája terhére azonnali beszedési megbízással érvényesítheti.
A felhatalmazó kijelenti, hogy más banknál a jelen megállapodás megkötésének
időpontjában
nem rendelkezik bankszámlával és egyúttal vállalja, hogy a megadott bankszámla
megszüntetéséről, illetve újabb bankszámlák megnyitásáról haladéktalanul értesíti
Edelényi Kistérség Többcélú Társulását.
A felhatalmazó önkormányzat hitelintézete tudomásul veszi, hogy e nyilatkozat csak
Edelényi Kistérség Többcélú Társulása tudtával és hozzájárulásával vonható vissza.
Kelt: ………………………………………..

………………………………….…..
pénzintézet
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4. melléklet
Edelényi Kistérség Többcélú Társulásának

A kormányzati funkció szerinti megjelölése
(kormányzati funkció száma / kormányzati funkció megnevezése):
Kormányzati funkció száma / Kormányzati funkció megnevezése:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége
031030 Közterület rendjének fenntartása
031060 Bűnmegelőzés
041233 Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
041234 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú
kölcsönző részére)
041235 Vállalkozás részére foglalkozatást helyettesítő támogatásban részesülő
személy
foglalkoztatásához nyújtható támogató
041236 Országos közfoglalkoztatási program
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
074052 Kábítószer-megelőzés programjai, tevékenységei
074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység
081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-)tevékenység és támogatása
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai
szolgáltatások fejlesztése, működtetése
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
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5. melléklet
Közterületi felügyeletben részt vevő települések:
1./ Edelény
Edelény, 2015. április 22.
Z á r a d é k:
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzat képviselő-testülete nevében a
Társulási Megállapodást aláírásával látta el:
Települési Önkormányzat Képviselő-testülete nevében: Polgármester
Abod Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Balajt Községi Önkormányzat…………………………………………………….
Becskeháza Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvalenke Községi Önkormányzat……………………………………………...
Bódvarákó Községi Önkormányzat……………………………………………….
Bódvaszilas Községi Önkormányzat……………………………………………...
Boldva Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Borsodszirák Községi Önkormányzat…………………………………………….
Damak Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Debréte Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Égerszög Községi Önkormányzat………………………………………………...
Galvács Községi Önkormányzat………………………………………………….
Hangács Községi Önkormányzat…………………………………………………
Hegymeg Községi Önkormányzat………………………………………………...
Hidvégardó Községi Önkormányzat……………………………………………...
Irota Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Komjáti Községi Önkormányzat………………………………………………….
Ládbesenyő Községi Önkormányzat……………………………………………...
Lak Községi Önkormányzat………………………………………………………
Martonyi Községi Önkormányzat………………………………………………...
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Meszes Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Nyomár Községi Önkormányzat………………………………………………….
Perkupa Községi Önkormányzat………………………………………………….
Rakaca Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Rakacaszend Községi Önkormányzat…………………………………………….
Szakácsi Községi Önkormányzat…………………………………………………
Edelény Város Önkormányzat.…………………………………………………...
Szalonna Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szendrő Városi Önkormányzat..…………………………………………………..
Szendrő1ád Községi Önkormányzat……………………………………………...
Szin Községi Önkormányzat……………………………………………………...
Szinpetri Községi Önkormányzat…………………………………………………
Szögliget Községi Önkormányzat………………………………………………...
Szőlősardó Községi Önkormányzat………………………………………………
Szuhogy Községi Önkormányzat…………………………………………………
Teresztenye Községi Önkormányzat……………………………………………...
Tomor Községi Önkormányzat…………………………………………………...
Tornabarakony Községi Önkormányzat…………………………………………..
Tornakápolna Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornanádaska Községi Önkormányzat……………………………………………
Tornaszentandrás Községi Önkormányzat………………………………………..
Tornaszentjakab Községi Önkormányzat…………………………………………
Varbóc Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Viszló Községi Önkormányzat…………………………………………………..
Ziliz Községi Önkormányzat……………………………
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14./ Napirendi pont tárgya:
Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásának előkészítéséről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 60. sorszám alatt.)
Polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot, hogy tegnap
délután a BAZ. Megyei Polgárőr Szövetség elnökének és a város
rendőrkapitányának részvételével egy kvázi alakuló ülést tartott a rövidesen
megalakuló polgárőr egyesület, tehát a közrend, közbiztonság kérdésében több
vonalon próbálnak előbbre lépni. Elég komoly nehézségek árán, de úgy tűnik sikerül
megalakítani egy polgárőr egyesületet. A térfigyelő kamerákat elkezdték telepíteni a
városban, most pedig az önkormányzati rendészeti szerv létrehozásáról fognak
tárgyalni
Ezek után az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő örül annak, hogy ismételten eljutnak arra, hogy
Edelényben közterületfelügyelő fog működni. Sajnos, azt kell, hogy mondják,
szükséges. Viszont tovább is gondolta, nem csak az előző napirend kapcsán, de ő a
mezőőrségen is elkondolkodna és megvizsgálná annak a lehetőségét, hogy mezőőrt
is foglalkoztassanak, hiszen vannak külterületi önkormányzati földek, és hála
Istennek működnek a korábbi zárt területeken lévő hobbikertek, parcellák,
szőlültetvények, és most döntöttek arról, hogy az önkormányzat cége belevág egy
külterületi állattartásba is. Ismeretei szerint államilag elég jól finanszírozott a mezőőr
foglalkoztatása, és itt kapcsolt szolgálatot is el lehetne látni, tehát jobban ki is tudnák
használni ezeket a lehetőségeket. Javasolja, hogy az önkormányzat vizsgálja meg
mezőőr foglalkoztatásának a lehetőségét is.
Polgármester: Foglalkoztak ezzel a gondolattal néhány hónappal ezelőtt, de először
hozzák létre ezt a rendészeti szervet, nyilvánvalóan nem fognak itt megállni. Abban
az esetben, ha tudnak állami finanszírozást hozzá találni, az leegyszerűsíti a
helyzetet, egyébként pedig saját forrást is kell, hogy találjanak majd a későbbiekben
úgy az önkormányzati rendészeti szerv, közterületfelügyelő, mint a mezőőr
foglalkoztatására.
Ezt követően – mivel további kérdés, vélemény nem volt, - az előterjesztés határozati
javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Önkormányzati
előkészítése.

rendészeti

szerv

létrehozásának

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
az
önkormányzati
rendészeti
szerv
létrehozásának előkészítéséről szóló előterjesztést és a
következő határozati javaslatot hozza:
1.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban:
Képviselő-testület)
az
önkormányzati
rendészeti szerv működéséhez szükséges 2015. évi
3.001.180,-Ft-ot jóváhagyja, és azt a 2015. évi költségvetés
általános tartalék terhére biztosítja.
2.)

A Képviselő-testület elrendeli a munkabér és az
üzemanyagköltség havonta előre történő, a képzési költség
és a formaruha költség aktuális időpontban történő utalását
az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása részére.

3.) Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás 2015 évben
december 31. napjáig, ezt követően pedig évente két
alkalommal július 31. és december 31. napjáig elszámolást
nyújt be az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
Határidő: 2015. július 1. és folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Társulás és Osztályok
15./ Napirendi pont tárgya:
Pályázat benyújtásáról a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű beszerzés)
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 61. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Borza Bertalan képviselő: Az előterjesztés arról szól, hogy van lehetőség terepjáró
vásárlására pályázati forrásból, melynek támogatott része maximum 5 millió forint,
amit az önkormányzat kiegészítene saját költségből 2,5 millió forinttal. Feltételezi,
azért, hogy már eldöntött, jó típusú, jó terepjáró képességgel rendelkező termék
kerüljön beszerzésre.
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Ugyanakkor a piacon szétnézve azt látja, hogy 5 millió forint alatt is lehet jó
terepjárókat vásárolni, ilyen a Dacia Duster, ami 5 millió forint alatt van a Mitsubishi
ASX szintén. Ő azért arra törekedne, hogy lehetőleg a pályázati forrást használja fel,
és ne kelljen pluszban a forrást még 50 %-kal kiegészíteni. Az általa példaként
említett gépjárművek arra a célra, amire itt alkalmazzák meg fognak felelni.
Polgármester: Természetesen ők is megnézték az új terepjárókat, gyakorlatilag,
amit képviselő úr elmondott ez tény és való, ahogy látják ez a pályázat
tulajdonképpen a Dacia Dusterre van kihegyezve, tehát ez az, ami igazából 5 millió
forint alatt beszerezhető, és van még két másik típus. Viszont, ha megnézik az
irányárat az önkormányzat fejlesztésének a mezőgazdasági, stb. részét, hiszen a
szőlőhegyeken nagyon komoly gazdálkodás folyik, olyan terepjárót gondoltak, ami
platós, tehát nem csak azt, hogy 4-5 személy férjen el, hanem az kis platós legyen,
ezeket, ezalatt az ár alatt nem lehet megkapni.
Csabai Gyula képviselő: A pályázati kiírással kapcsolatban szeretne segíteni,
amelyet talán még a képviselő-testület által megkapott anyag pillanatában nem volt
meg, de ha minden igaz, hétfőn, vagy pénteken megjelent a Magyar Közlönyben. Ez
a pályázati kiírás meghatározza azokat a műszaki paramétereket, amely alapján ezt
a gépjárművet be lehet szerezni. Nem fér bele más, mese nincs, azok alapján a
paraméterek alapján kell beszerezni a gépjárművet, illetve azokat a paramétereket
minimum tudnia kell, amit az önkormányzat szeretne beszerezni. Így van, ez néhány
típusra van kiírva, ha tetszik, hanem, az önkormányzatnak ezekhez a feltételekhez
kell alkalmazkodnia.
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt, - 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
56/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Pályázat benyújtásáról a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére (gépjármű
beszerzés)
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Pályázat benyújtásáról a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére
(gépjármű beszerzés)” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
1.) Edelény

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be az MVH
által kiírt „Az Európai Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Alap
kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe
vehető támogatás” elnyerésére.

219

2.) Képviselő-testülete

jóváhagyja a terepjáró személygépkocsi
beszerzését célzó pályázat teljes körű megvalósítását.

3.) A beruházás teljes költségvetését bruttó 7.500.000 Ft összegben

jóváhagyja.
4.) A pályázathoz szükséges 2.500.000 Ft önerőt Edelény Város

Önkormányzat 2015 évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.13.)
önkormányzati rendelet 6. melléklet „17. Mikrobusz beszerzés”
során betervezett összegből biztosítja.
5.) Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal

kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok
megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a gépjármű
beszerzésére.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
16./ Napirendi pont tárgya:
Roma nemzetiségi lakosság által lakott településrészeket keletkezett illegális
hulladéklerakók Környezetvédelmi Alap terhére történő felszámolásáról, és az
újratermelődés megakadályozásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 62. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Csabai Gyula képviselő: Elmondja, hogy évente előkerül egy ilyen előterjesztés a
Környezetvédelmi Alap felhasználásával kapcsolatban, és tudják azt, hogy a
Környezetvédelmi Alapot ennél talán jobb célokra is fel lehetne használni, mint ha
bizonyos emberek után szemetet és mocskot takarítson az önkormányzat, most
konkrétan 1 millió forint értékben. A maga részéről minden egyes előterjesztésnél
elmondta annak idején, és most is el kívánja mondani, hogy mese nincs, meg kell
állítani ezt a dolgot. Egyetért polgármester úr azon felvetésével, hogy aki a saját
portáját nem tudja rendben tartani, az ne kérjen az önkormányzattól semmilyen
segítséget, semmilyen támogatást. Sajnos az egresi körzet önkormányzati képviselőjétől, Magyar Árpádnétól hallotta, - kéri, hogy erősítse meg ebben – hogy sokan arra
nem képesek, nem hajlandóak, hogy reggel 7:00 órakor, amikor arra jár a szemetes
autó, felkeljenek és kirakják a saját hulladékgyűjtő edényeiket, mert az éppenséggel
korán van. Látják azt, hogy nagyon sokan jönnek-mennek a városban különböző
háztartási hulladékokkal, amiket otthon szétszednek, szétbontanak, majd kikerül
ezekre az illegális lerakó telepekre. Javasolja, amellett, hogy az önkormányzat
szigorúbb szabályozást vezessen be ezzel kapcsolatban, talán egy kicsit visszatartó
erővel a saját Kft. részére azt, hogy a közfoglalkoztatásba, ami a közterületek tisztántartásával kapcsolatos, vegyék fel a Móra Ferenc úti lakosokat, vagy éppenséggel
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azokat a lakosokat, akik az Egresen laknak, és a saját szemetüket úgymond velük
takarítassák össze. Azt gondolja, hogy idővel ki fog bukni az, hogy kik azok, akik
odahordták. Biztos benne, hogy nem minden lakos egyforma, és nem mindenkit
szabad egy kalap alá venni. Talán „kilökik” maguk közül azokat az embereket, akik
arra nem hajlandóak, hogy a saját portájukat rendben tartsák, saját hulladékgyűjtő
edényüket kirakják. Valamilyen formában meg kell akadályozni ezeknek az illegális
lerakóknak a kialakulását, hiszen, ha azoknak kell a szemetet összeszedni, akik ott
laknak, biztos benne, hogy nem fogják jó szemmel nézni egy idő után, hogy más
szétdobálja. Javasolja ezt megfontolásra a Kft. vezetésének, és bízik abban, hogy az
önkormányzat a későbbiekben keményebben fel tud lépni ezzel kapcsolatban, mert
évente 1 millió forintot, vagy akár 1,5 millió forintot is kidobni, elszórni erre a célra
szerinte nem szabad, és nem megengedhető.
Magyar Árpádné képviselő: Igen, valóban mondta, hogy van, aki nehezményezi,
hogy korábban jön a kukásautó, és ezért nem teszi ki, van pl. olyan is, ahol egy
házban 5 család él, és csak egy kuka van, ott az a probléma. Amikor ez az egy
megtelik, viszik az illegális lerakóhelyre. Ő hiába szól rájuk, nincs eredménye, azt
mondják, hogy többször nem szavaznak rá. Az előterjesztés szerint konténerek
kerülnének kihelyezésre, ezt nagyon jó megoldásnak tartja, hiszen, amikor korábban
volt 4 m3-es konténer, akkor rend is volt, hiszen minden utca végén volt két darab. A
lényeg, hogy ezzel megoldódna ez a gond egy idő után. Oda fog figyelni erre. Volt
olyan eset, hogy vettek fel dolgozókat a Rózsavölgyi útról, hogy az ottani lakosok
szedjék össze a szemetet, majd azt csinálták, hogy szabadságot vettek ki, hogy ne
kelljen oda menni szemetet takarítani.
Káli Richárd képviselő: Emlékezete szerint 2012-ben, vagy 2013-ban volt egy ugyan
ilyen előterjesztés a testület előtt, akkor a Kft-vel, a Rendőrséggel és a hivatal
dolgozóival végigjárták valamennyi területet, ahol elég sok lakóval beszéltek,
eredménytelenül, mint ahogyan most is látják. Benne felmerül az, mint ahogy
képviselő asszony mondta, hogy látja, kik viszik oda szemetet. Az egyik, hogy vagy
nem kap munkát, vagy valamilyen formában jelzi a hivatal felé is, hogy kik azok a
személyek, akik odahordják. Ő is azt támogatná, - bár nem egyszerű, - hogy ha ki is
kerülnek a hulladékgyűjtő edények, és meg lehetne oldani, hogy 2-3 ember
közfoglalkoztatás keretében végezze ezt a munkát, ott ahol lakik addig, amíg
drasztikus megoldásra nem kerül sor. Akár minden nap végigjárnák ezeket a
területeket, hiszen ha már elkezdődik egy kupac, gyűlik mellé a többi, így ezeket
azonnal felszámolnák és a konténterbe helyeznék, és figyelnék ennek a konténernek
a telítettségét is. Támogatja ő is, hogy valamilyen drasztikus megoldást kell hozni
ebben az ügyben.
Korbély Gyrögyi Katalin képviselő: A felhalmozott hulladék mindenkinek szúrja a
szemét, ezért azt javasolná, hogy ha közterület-felügyelőket sikerül alkalmazniuk,
semmiképpen ne edelényiek legyenek, ne legyen az, hogy valakinek az ismerőse,
merjen szankciót alkalmazni, büntetést merjen kiszabni, és ne legyen az, hogy utána
a családját zaklatják, menjenek a lakására. Szerinte lehet, hogy így eredményesebb
lenne ez az egész. A másik véleménye az, hogy inkább csoportokat kellene utcákra
kihelyezni, mert ha elvonják tőlük a segélyeket – nincs azon a párton, hogy adják
nekik a segélyt – de ha elveszik, akkor még jobban fognak kiabálni, mint most, hogy
ha nincs munka, menjen betörni. Félő, hogy meg fog nőni a betörések száma.
Valahogy rá kell őket vezetni, hogy a saját szemetüket takarítsák el.

221

Ha már meglesz a közterület-felügyelő, legyen szíves minden héten kimenni azt
csoportot ellenőrizni, hogy vannak-e szemétkupacok, eltakarították-e, vagy mit
csináltak vele. A munkájukat ellenőrizze valaki. Azzal, hogy elvonják tőlük a segélyt,
el fognak menni betörni, bűnözni fognak. A Móra Ferenc úton is nagyon sokan
vannak egyedülállóak, oda fognak menni betörni.
Fischer Ferdinánd képviselő: Véleménye szerint ezt a szemetet most
mindenképpen el kell tüntetni. Ő bejárta az összes romatelepet, az összes
szeméttelepet, tisztában van azzal, hogy mennyi a mennyiség. Ami az
előterjesztésben le van írva, hogy a Zöld Völgy Kft. 350 ezer forintért elszállítja a
hulladékot, ennek úgy gondolja, hogy örülni is kell, hogy annyiért elviszi. Lehet, hogy
talán rosszul mérték fel a mennyiséget, mert annál jóval nagyobb mennyiség van,
mint amennyit el kell vinni. A másik része a dolognak, hogy hogyan lehet a szemét
újratermelődését megakadályozni, hogy ilyen a jövőben ne forduljon elő. Korábban
évente, kétévente többször el volt szállítva, még az ÉHG Zrt. is hozott konténereket,
el lett szállítva, és még sem változott semmi. Elhangzott, hogy lehetne szankcionálni.
Az a nehéz, hogy nagyon kevés ember fogja felvállalni a szankcionálást. Magyar
Árpádné képviselő asszonynak nagyon nagy felelőssége kellene, hogy legyen ebben
a témában, mint kisebbségi tanácsnoknak, és nemcsak az Egresen, hanem a többi
területen is, de az Egresen főleg. Mondta, hogy pl. a Rózsavölgyi úton, a Verspart
úton még kuka sincs, tehát nem reggel nem fogják az edényzetet kivinni, hanem a
kukákat vagy eladták, vagy nincs is a területen, tehát nehéz odavinni az autóhoz. A
konténerbe meg hogyan fogják tenni? Ezt se nagyon hiszi, viszont azokat az
embereket akár a közmunka-programból, akár a segélyezésből is egy kis időre ki kell
zárni, vagy változtatni kell rajta. Azt gondolja, hogy ezt csak következetesen lehet
csinálni, - lehet barátja, vagy egyéb kapcsolata – de itt mindenkivel szemben fel kell
vállalni azt, hogy ki az, aki megcsinálja, ki az aki eldobja a szemetet, és ki az, aki
nem, és ki legyen felvéve. Ilyen szinten kérné a segítséget, és igen, akik fel vannak
véve dolgozni, azoknak a munkát el kell végezni, nem pedig azért támogassa, mert
nagyon jó a barátság. Szerinte is a közterület-felügyelőnek nagy szerepe kell, hogy
legyen, és tényleg olyam emberek kellenének ide, akik fel fogják ezt a dolgot vállalni.
Napi szinten, akár a közmunkából 2-3 ember kitenni arra a telepre, hogy aki
odahordja a szemetet, az ő felelőssége legyen, és folyamatosan ellenőrizzék. Úgy
gondolja, hogy azokkal az emberekkel, akik a kapuból sem viszik ki mindig a
szemetet, és a saját portája is úgy néz ki, ahogyan kinéz, nagyon nehéz lesz ebben
eredményt elérni. Képviselő asszonyt mindenképpen kéri, úgy álljon hozzá ehhez a
dologhoz a felvételnél, hogy azok az emberek, akik tisztességesen dolgoznak,
azokat támogassa. Képviselő asszony is az Egresen próbálja meg jobban odatenni
magát.
Borza Bertalan képviselő: Nem egy újkeletű problémával állnak szemben, az elmúlt
20 évben ez rendszeresen előfordul, jellemzően ezeken a területeken. Alapból két
fajta nevelési módszer van, az egyik a megengedő és jutalmazó, a másik a szankcionáló és büntető. Egyértelműen látszik az elmúlt 20 év gyakorlata, a megengedő, ha
nem is jutalmazó, nem vezetett semmilyen eredményre. Ő támogatja a szankcionáló,
büntető módszert, már csak azért is, mert a hatályos helyi rendeletek elő is írják. Úgy
gondolja, hogy a település közterületének rendjéről és tisztaságáról szóló helyi
rendelet nem a Petőfi Sándor utcára íródtak, mert köteles a járdát síkosságmentesíteni, a vízelvezető árkot kitakarítani. Ez vonatkozik a Móra Ferenc, a
Barátság útra, és minden más településrészre is.
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Viszont azzal is egyetért, amit Csabai Gyula képviselőtársa mondott, hogy itt nem
szabad egy kalap alá venni mindenkit, vannak itt jelentős különbségek családok,
emberek között is. Van egy újfajta módszer, az elmúlt pár évben látták, hogy
rendszeressé vált, hogy szemétszállítási napokon nyomon lehet követni, hogy melyik
utcából milyen irányba túrták végig a kukákat. Úgy kellene szankcionálni, hogy nem
csak a saját udvarát tartsa rendben, hanem a környezetét, a lakása előtti területet is
rendbe kellene tartani. Ez az értelmetlen kukázás, és nem arról szól a dolog, hogy a
lomtalanításnál kihelyezett felesleges bútort, vagy valamit elvisz, hanem az
értelmetlen szemetelésről. Még az sem zavarja, ha a kukából kivesznek valamit, de
ne szemeteljen. Úgy gondolja, valamilyen módon el kell, hogy érjék, hiszen egy
közösségben vannak, egy közösséget alkotnak, nevelni kell egymást és egymásra
hatással kell lenniük.
Magyar Árpádné képviselő: Úgy gondolja, hogy Fischer Ferdinánd képviselő úr azt
akarta kifejezni, hogy személy szerint ő a barátságot nézi. Nem tudja, hogy mivel
kapcsolatban gondolja ezt, ezen lehetne vitatkozni, és azon is, hogy ki a rászorult, ki
nem. Kérte, hogy tegye magát jobban oda. Szerinte ő is úgy odateszi magát a
dologhoz, ahogyan képviselő úr, és foglalkozik annyira a körzetével, ahogyan
képviselő úr, de elmondhatja, hogy a képviselő úr körzetéből is őt keresik meg.
Vállalja a felelősséget, és ha lesz konténer, az ő körzetében biztosan rend lesz.
Csabai Gyula képviselő: Elhangzott, hogy ebben a témában a képviselő-testületnek
egységesen kell fellépni, tehát mese nincs, nincs rokon, barát, ismerős, szomszéd,
stb. Tudomásul kell venni azt is és ki kell mondani, hogy nagyszámú roma lakosság
él a városban, akikre sokan szavazóként tekintenek, de azt is tudomásul kell venni,
hogy a következő választásig még nagyon sok idő van. Ebben a dologban
egységesen kell fellépni minden képviselőtársának, ezt kéri, az elkövetkezendő
időszakban ez így legyen, hiszen biztos benne, hogy hosszú távon többet hoz, mint
amit veszítenek vele mind a város, mind a képviselő-testület. Korbély Györgyi Katalin
képviselő asszony elmondta, lehet, hogy majd olyan irányba viszi el azokat, akik nem
kapnak éppenséggel segélyt, vagy valamilyen önkormányzati juttatást, hogy betörni
kényszerülnek. Biztos abban, hogy aki szeretne és akar is dolgozni, annak az
önkormányzat tud munkát biztosítani, és biztos abban is, hogy ezeknek az embereknek a nagy része hajlandó rendben tartani saját portáját is, ezzel nem lehet
probléma. Sajnálja, hogy az önkormányzat kihagyta a lehetőséget, ami két hónappal
ezelőtt még fennállt, hogy börtönt létesítsenek Edelény határában. Biztos benne,
hogy visszatartó erővel bírt volna, mindamellett, hogy munkahelyet is teremtett volna
a városban. Azok a polgármesterek, ahol már működnek börtönök, azok dicsérték
mind a foglalkoztatás, mind pedig a visszatartó erő kapcsán, és ha jól tudja 40
önkormányzat volt, aki pályázott területet felajánlva, illetve egy szakmai anyagot
letéve. Ez a lehetőség már elment, mese nincs, az önkormányzatnak kell valamilyen
szankciót találni arra vonatkozóan, hogy megállítsák az ilyen dolgokat.
Fischer Ferdinánd képviselő: Reagálni kíván képviselő asszony által elmondottakra,
személyeskedni nem fog, mert nem erről szól a történet. Arról szólt, hogy legyen
következetes, mert vannak olyan visszajelzések és egyéb dolgok, hogy ha valaki,
bármilyen irányító szankcionálni akar, mondják meg őszintén – és tisztelet a
kivételnek – a nagy része utána el kezd hazudni.
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Elmegy képviselő asszonyhoz, polgármesterhez, máshoz is, és teljesen másképp
adja le a történetet, és nem merik felvállalni a szankcionálást, hogy elküldje, vagy
fegyelmit adjon, mert nem tudja, hogy mi lesz a következménye. Nem azokat az
embereket kellene támadni, akik felvállalják ezeket a dolgokat, hanem azokat, akik
nem csinálják meg, és ebben támogatják őket. Ha most olyan barátságban vannak
ezekkel az emberekkel, tudják jól, kihasználják ezeket a dolgokat és teljesen
másképp adják vissza, mint ahogyan történt. Ezt az egyet kéri, ha valaki odaszalad
képviselő asszonyhoz és igazából nem dolgozott két hete egy percet se, és vele ki
akarnak cseszni, akkor ne az legyen, hogy az a rossz, aki szólt érte. Ugyan ezt
gondolja a szemét ügyre és az összes többi dologra, és ebben kérte, hogy partner
legyen a jövőben.
Polgármester jelzi képviselő asszonynak, hogy nem fog több hozzászólási
lehetőséget adni ebben a kérdésben.
Loj Balázs alpolgármester: A vitát érdeklődéssel nézte és úgy látta, hogy a
képviselő-testület nagy többsége egy állásponton, és egy véleményen van. Ő is csak
egyetérteni tud képviselő-társaival, polgármester úrral is, ő is szankció párti, tehát
van egy olyan pont akár a szemét kérdésben, akár bármilyen más kérdésben, amikor
már nem lehet tovább megengedni, tovább halogatni a dolgokat. Korbély Györgyi
Katalin képviselőtársa felvetésére mondaná, igen már ő is hallotta, hogy ha nincs
munka, ha nem adnak segélyt, akkor betörnek. Mindig azt szokta mondani, hogy ha
valaki betör valahová, bűncselekményt követ el, és elviszik a börtönbe. Edelényben
jók a mutatók, olyan kapitányság működik, hogy gyakorlatilag nincs felderítetlen
bűncselekmény. Tehát mindenki, aki bűncselekményt követ el Edelényben, az
börtönbe fog kerülni előbb, vagy utóbb. A börtönépítéssel kapcsolatos felvetésre
elmondja, hogy sajnos erre nem volt lehetőség, ugyanis meghatározott volt a
pályázatban, hogy melyik kistérségekben lehet pályázni a felajánlott földterületekkel,
ebben az edelényi kistérség nem volt benne. Egyébként lehetne benne gondolkodni,
jó lehetőség lenne.
Polgármester a vitát lezárja. Az elhangzott felvetésekre reagál. Elsőként a
közterület-felügyelettel kapcsolatban. Elmondja, hogy ez az egyetlen egy olyan
munkalehetőség lesz Edelényben, ahol biztos, hogy nem edelényit fognak
alkalmazni, ne is keresse senki azzal, hogy közterület-felügyelő szeretne lenni az, aki
edelényi, mert az nem fog működni. Nem azért fogják létrehozni és finanszírozni,
hogy egy működésképtelen valamit csináljanak. Ennek komoly hatását reméli a
jövőben, mint ahogy a polgárőr egyesület létrejötte is pozitív irányba fogja ezeket a
dolgokat mozdítani. Elhangzott, hogy inkább rá kellene vezetni ezeket az embereket
a rendre. Az a véleménye, hogy olyan régóta kínlódnak, próbálkoznak, az unió meg
a liberálisok megpróbálják rákényszeríteni a magyar társadalmat arra, hogy
integrálják a cigányságot. Aki nem akarja, hogy integrálják, azt nem lehet integrálni.
Aki a cigányság közül integrálódni akar, az integrálódik, ahhoz nem kell integrációs
ráhatás. Nem mondja azt, hogy számtalan, és nem csak Edelényből, de ismer olyan
cigány családokat, akik igen is integrálódni akarnak és meg is tették, becsülettel,
tisztességgel dolgoznak, tisztán tartják a portájukat, tisztességgel nevelik a
gyermekeiket, óvodába, iskolába tisztán hordják a gyermekeiket és semmi
különbséget nem tesznek ezek között a cigány családok és a magyar családok
között, mert nincs különbség.
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Sajnos ez a kisebb része a cigány társadalomnak, és előre hangsúlyozza, nem
általánosítva óhajt beszélni erről a kérdésről, de nem fogja minden mondatához
hozzátenni, hogy tisztelet a kivételnek. Nagyon helyesen fogalmazta meg
alpolgármester úr, hogy ha elérkezik egy pont, akkor bizony el kell gondolkodni, hogy
hogyan tovább. Neki meggyőződése, hogy elérkezett az a pont ebben a
társadalomban, hogy nagyon komolyan el kell gondolkodni, hogy hogyan tovább, és
itt nem csak a hulladékról van szó, hanem egyszerűen az együttélésről, cigányság és
a magyarság együttéléséről. Egy képviselőtársa néhány nappal ezelőtt bement
hozzá, beszélgettek néhány percet és azt mondta, hogy most már neki is elege van,
abból, ami zajlik. Úgy gondolja, mindannyiuknak elege van abból, hogy amikor indul
egy közmunkaprogram, 500-an toporzékolnak a Kft. irodái előtt, és fel tudnak venni
50 embert. Ez egy dolog, majd az az 50 ember, akit felvettek, a lakosság azt látja,
hogy nap, mint nap, óráról órára ott süttetik a hasukat a városközpontban és nem
dolgoznak semmit. Ez az egyik része a dolognak, amiből azt gondolja, hogy
mindannyiuknak elegük van. A másik része a viselkedés, amiből szintén mindannyiuknak elegük van, mert nem véletlen az, hogy a Penny Áruházban a hónap elején és
közepén 3 napon keresztül fehér ember nem teszi be a lábát, mert úgy viselkednek a
cigánycsaládok, - tisztelet a kivételnek – hogy oda nem lehet normális embernek
bemenni. Beviszik a nyolc gyereket, ordibálnak, lökdösődnek, tolakodnak és
sorolhatná. Ez elfogadhatatlan, elég volt ebből a viselkedésből, és még jön az a
része, amiről most tárgyal a képviselő-testület. Edelényben szinte minden cigány
családnak kertes családiháza van, nagyon kíváncsi arra, hogy hány darab kert van
felásva, hány darab porta van beültetve veteménnyel. Szerinte nulla. Ne jöjjön ide az,
aki annyira nem hajlandó, adnak vetőmagot, ezt már próbálta nagyon régen az
önkormányzat. Mi történt? Ellopták egymástól, meg eladták. Tehát ezen kell
elgondolkodni annak a társadalomnak, annak a rétegnek, akiről beszél, hogy nagyon
gondolja át, mert Edelényben nem lesz helyük az így viselkedőknek. Csabai Gyula
képviselő úr helyesen fogalmazta meg, és nagyon reméli, hogy ez az a dolog, és itt
függetlenítse mindenki magát a saját politikai érdekeitől, mert lehet rövidtávú, 4-5
éves saját politikai érdek, mert „megpróbálom megfogni őket” szavazómnak, de ha
tolják ezt az időhatárt, el fog érkezni az a pont, hogy „mi” fogunk innen elköltözni,
mert már nem tudunk majd itt élni. Erről van szó és nem arról, hogy négy és fél év
múlva ránk fog szavazni az a 15 család, vagy nem, hanem arról van szó, hogy lesz-e
még egyáltalán lehetőségük itt élni ezen a helyen. Azt gondolja, hogy azok, akik a
városban élnek, a döntő többségük itt szeretnek, és itt akarnak élni, és azt szeretnék,
hogy a gyermekeik is itt éljenek, de így, ilyen körülmények között nem lehet most
már tovább. Erre pontot fognak tenni nagyon rövidesen. Nem véletlen a közterületfelügyelet, a polgárőr egyesület, a kamerarendszer, az előkészület előtt álló szociális
rendelet-tervezet. Ennek nagyon komoly együttes hatásának kell lennie a jövőben.
Az biztos, hogy meg fog történni lakásról-lakásra történő helyzetfelmérés a városban,
minden egyes lakást fel fognak mérni, hogy mi van a portán. Ide majd ne is jöjjön az
a család, akinek a portája úgy néz ki, ha pedig megpróbál más módszerekkel
hozzájutni valamihez, arra is megvan a módszer, amit alpolgármester úr helyesen
mondott, kemény rendőreik vannak, és el fogják kapni a tetteseket.
Szeretné megkérni a tisztelt lakosságot, hogy próbáljanak közösen gátat vetni annak,
hogy a város perifériáján, különböző pontjain időről-időre elkezdődnek illegális
hulladéklerakók. Nem túl régen egy civil kezdeményezés eredményeként a
Császtára vezető úton kitakarították a lakkosság által oda kipakolt szemetet.
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A városon kívül több ponton lehet felfedezni ilyen lerakóhelyeket, legújabban a régi
vízmű-telep felé vezető utat használják valakik hulladéklerakóként. Szeretne
megkérni mindenkit, hogy ne vigyék a hulladékot az erdő szélére, meg a város
peremére, mert működik Edelényben a hulladéklerakó udvar, és minden edelényi
lakos a kommunális hulladékon kívül, építési törmeléktől kezdve elhasználódott
háztartási gépet minden negyedévben egy alkalommal, lakcímkártya ellenében
ingyenesen elhelyezhet. Kér mindenkit, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A másik
dolog, amire szeretné felhívni a lakosság figyelmét, ami nagyon közeli jövő, az Egres
területén a régi kenyérgyár mögötti területen ki fognak alakítani elég nagy területen
egy olyan lerakó helyet, ahol a zöld hulladékot elhelyezheti a lakosság. Tehát a zöld
hulladék elhelyezésére ez megoldás lesz. Reméli, hogy egy, másfél hónapon belül
meg tudják nyitni, melyről a városi tévén keresztül tájékoztatni fogják a lakosságot.
Valószínű, hogy ugyanezen a helyen építési törmelék lerakására is adnak
lehetőséget.
Végezetül megköszöni képviselőtársai hozzáállását, azt gondolja csak így tudnak
előbbre lépni ebben a kérdésben.
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
57/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Roma nemzetiségi lakosság által lakott településrészeken
keletkezett illegális hulladéklerakók Környezetvédelmi
felszámolásáról,
és
az
Alap
terhére
történő
újratermelődés megakadályozásáról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
Roma
nemzetiségi
lakosság
által
lakott
településrészeken
keletkezett
illegális
hulladéklerakók
Környezetvédelmi Alap terhére történő felszámolásáról, és az
újratermelődés megakadályozásáról szóló előterjesztést, és az
alábbi határozatot hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével - a
Környezetvédelmi Alap alszámlán rendelkezésre álló összeg
terhére br. 920.000,- forint összegű fedezetet biztosít az illegális
hulladéklerakók felszámolására, hulladék összegyűjtésére és
elszállítására és az újratermelődés megakadályozására,
valamint hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésére.
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2. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósítására, a
kivitelezéshez szükséges kötelezettségvállalásra.
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2015. május 31.,
illetve folyamatos.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok

17./ Napirendi pont tárgya:
A KEOP-2014-4.10.0/F-14-2014-0140 kódszámú Épületenergetikai fejlesztés,
megújuló energiaforrás hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában című
pályázat megvalósításához önerő biztosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 63. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Csabai Gyula képviselő: A ciklusprogram kapcsán említette a napkollektorokra
kivetett adót. Kérdése, hogy jelen esetben ez befolyásolja-e valamennyire a
megvalósítást, illetve a megtérülési időt.
Polgármester: Nem befolyásolja a megtérülési időt, ezt az önerőt azért kell
hozzátenni, mert a pályázat eredeti kiírását követően a kormányzat kivetette ezt az új
adónemet, ami érvényes a napelemekre, napkollektorokra is és plusz még csökkent
a fajlagos támogatása. Gyakorlatilag ezt a pénzt azért kell hozzátenni, mert így
valósítható meg és így tudják határidőre, 2015. augusztus 31-re kivitelezni ezt a
munkát.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: A
KEOP-2014-4.10.0/F-14-2014-0140
kódszámú
Épületenergetikai fejlesztés, megújuló energiaforrás
hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában
című pályázat megvalósításához önerő biztosításáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a KEOP-2014-4.10.0/F-14-2014-0140 kódszámú
„Épületenergetikai
fejlesztés,
megújuló
energiaforrás
hasznosításával az Időskorúak Szociális Otthonában” című
pályázat megvalósításához önerő biztosításáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
KEOP-2014-4.10.0/F/14-2014-0140 jelű pályázat megvalósításához szükséges bruttó 7.112.653 Forint önerőt hitelből
biztosítja.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról szóló BM rendelet 2015. évi megjelenését követően
BM EU Önerő Alap támogatás iránti kérelmet nyújtson be az
1. pont szerinti önerő összegének igénylése céljából.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
18./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény belterület 1782/1 hrsz-ú, Juhász Gyula út 19. szám alatti ingatlanra
vonatkozó felajánlásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 64. sorszám alatt.)
Polgármester az előterjesztést vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt, - a javaslat elfogadását
szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 12 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével
– 12 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2015.(IV.22.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Az Edelény belterület 1782/1 hrsz-ú, Juhász Gyula út 19.
szám alatti ingatlanra vonatkozó felajánlásról

Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelény belterület 1782/1 hrsz-ú, Juhász Gyula út
19. szám alatti ingatlanra vonatkozó felajánlásról szóló
előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szobonya
János és Szobonya Jánosné által az önkormányzat részére
megvételre felajánlott, az ajánlattevők ½ - ½ arányú tulajdonában
lévő, Edelény belterület 1782/1 helyrajzi számú, Juhász Gyula út
19. szám alatti ingatlant a tulajdonosok által meghatározott 15 millió
forintos vételáron nem kívánja megvásárolni.
Határidő:
Felelős:
Értesül:

2015.04.30
polgármester
felajánló, osztályok

Polgármester bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.

K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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