EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉP VI SELŐ-TESTÜLETE

2016. április 21-én a Városháza Dísztermében
(Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének
a./ Tárgysorozata
b./ Jegyzőkönyve
c./ Határozata
TÁRGYSOROZAT
Zárt ülés
1. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok
elbírálásáról
Nyílt ülés
1. Beszámoló a városban
feladatellátásról

végzett

temetkezési

szolgáltatással

kapcsolatos

2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
3. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
5. Edelényi Művelődési Központ és Könyvtárnál alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
6. Edelény város közművelődési feladatairól és feltételeiről
7. Edelény Város Közművelődési Stratégiája 2016-2020. elfogadásáról
8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének
elfogadásáról
9. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 az Edelény város szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések című projekthez kapcsolódó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírásáról
10. TOP-1.1.3-15
benyújtásáról

kódszámú

–

Helyi

1

gazdaságfejlesztés

–

tárgyú

pályázat

11. TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról szóló
42/2016.(III.17.) határozat módosításáról
12. Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek
kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című
felhívás alapján pályázat benyújtásáról
13. Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára
kötött használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról
14. Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
15. Építési telekalakítás a Tompa Mihály és Hóvirág utcáknál
16. Fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati
hitelszerződés tervezet jóváhagyásáról

hozzájárulás

E d e l é n y, 2016. április 21.

Vártás József
jegyző
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kéréséről, és

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 21-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,
Magyar Árpádné, Sztankóné Sándor Ibolya, Virág Tamás képviselők
Igazoltan távol: Loj Balázs alpolgármester
Tanácskozási joggal jelen volt: Vártás József jegyző
Ambrusics Tibor aljegyző
Száz Attiláné Pénzügyi Osztály vezetője
63./ sorszámú előterjesztésnél:
Beszámoló a városban végzett temetkezési
szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról

Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft.
képviseletében

64./ sorszámú
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
66./ sorszámú előterjesztésnél
Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
Horváthné Ipacs Katalin Szociális Szolgáltató
Központ vezetője
Jegyzőkönyvvezető:

Fazekas Jánosné ügykezelő

Molnár Oszkár polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén résztvevőket.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 12 fős testületből 10 fő
jelen van, később érkezik Csabai Gyula képviselő, így a képviselő-testület létszáma 11 fős
lesz.
Tájékoztatja a képviselő-testületet a munkatervtől való eltérésről. A 2016. évi
munkatervben szerepel „Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének
végrehajtásáról” című és a „2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról” című előterjesztések. A napirendek elmaradásának oka, hogy a Magyar Államkincstár jelentése még
nem érkezett meg az önkormányzathoz, ennek hiányában a zárszámadási rendelet
megalkotása akadályba ütközik, melyhez elválaszthatatlanul kapcsolódik a pénzmaradvány megállapításáról szóló határozat is. A zárszámadás hatályba lépésének legkésőbbi
időpontja 2016.05.31. napja. Ennek megfelelően a vonatkozó előterjesztések a
későbbiekben kerülnek előterjesztésre.
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Ezek után ismerteti az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint:
Zárt ülés:
1. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok
elbírálásáról
Előadó: polgármester
Nyílt ülés:
1. Beszámoló a városban végzett temetkezési
feladatellátásról
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. ügyvezetője

szolgáltatással

kapcsolatos

2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ vezetője
3. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: aljegyző
4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
Előadó: polgármester
5. Edelényi Művelődési Központ és Könyvtárnál alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
Előadó: polgármester
6. Edelény város közművelődési feladatairól és feltételeiről
Előadó: polgármester
7. Edelény Város Közművelődési Stratégiája 2016-2020. elfogadásáról
Előadó: polgármester
8. Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok
körzethatárairól
Előadó: polgármester
9. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének
elfogadásáról
Előadó: polgármester
10. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 az Edelény város szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések című projekthez kapcsolódó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírásáról
Előadó: polgármester
11. TOP-1.1.3-15 kódszámú
benyújtásáról
Előadó: polgármester

–

Helyi
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gazdaságfejlesztés

–

tárgyú

pályázat

12. TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról szóló
42/2016.(III.17.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
13. Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek
kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című
felhívás alapján pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
14. Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára
kötött használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
15. Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
16. Építési telekalakítás a Tompa Mihály és Hóvirág utcáknál
Előadó: polgármester
17. Fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati
hitelszerződés tervezet jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

hozzájárulás

kéréséről, és

Javasolja napirendről levenni az „Edelény város területén működő egészségügyi
alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól” szóló 70./ sorszámú előterjesztést
(rendeletalkotást). A levétel oka, hogy az alapellátásért felelős Országos Módszertani
Intézet véleménye nélkül a rendelet-tervezet nem alkotható meg. Az Intézettől a
vélemény megkérésre került, de az Országos Tisztifőorvosi Hivatalból kapott szóbeli
tájékoztatás alapján az OALI megszűnt. A kérelmük áttételre került a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézethez, ahol ez a véleményezési jogkör van. A vélemény
megérkezését követően a rendelet-tervezet ismételten beterjesztésre kerül a képviselőtestület elé.
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 szavazásra bocsátja a 70./ sorszámú előterjesztés napirendről történő
levételét.
Képviselő-testület a módosító javaslatot - 10 képviselő döntéshozatalban való részvételével
- 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
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Polgármester a módosítással együtt javasolja az ülés napirendi pontjainak elfogadását.
Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait, a módosítással együtt - 10 képviselő
döntéshozatalban való részvételével - 10 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta az alábbiak szerint:
Zárt ülés:
1. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok
elbírálásáról
Előadó: polgármester
Nyílt ülés:
1. Beszámoló a városban végzett temetkezési
feladatellátásról
Előadó: Kerékgyártó és Társa Kft. ügyvezetője

szolgáltatással

kapcsolatos

2. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ vezetője
3. Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: aljegyző
4. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
Előadó: polgármester
5. Edelényi Művelődési Központ és Könyvtárnál alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
Előadó: polgármester
6. Edelény város közművelődési feladatairól és feltételeiről
Előadó: polgármester
7. Edelény Város Közművelődési Stratégiája 2016-2020. elfogadásáról
Előadó: polgármester
8. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének
elfogadásáról
Előadó: polgármester
9. KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 az Edelény város szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések című projekthez kapcsolódó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírásáról
Előadó: polgármester
10. TOP-1.1.3-15 kódszámú
benyújtásáról
Előadó: polgármester

–

Helyi
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gazdaságfejlesztés

–

tárgyú

pályázat

11. TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról szóló
42/2016.(III.17.) határozat módosításáról
Előadó: polgármester
12. Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek
kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című
felhívás alapján pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
13. Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára
kötött használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
14. Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
15. Építési telekalakítás a Tompa Mihály és Hóvirág utcáknál
Előadó: polgármester
16. Fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati
hitelszerződés tervezet jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

hozzájárulás

kéréséről, és

(Csabai Gyula képviselő az ülésre megérkezett, így a jelenlévő képviselők létszáma 11
fő.)
Polgármester bejelenti, hogy az első napirendi pontot, - mely az Edelényi Szociális
Szolgáltató Központ intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról szól, - a
képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja, ezért zárt ülést rendel el.
A zárt ülést követően a Képviselő-testület nyílt ülésen folytatja munkáját.
Polgármester tájékoztatja a lakosságot, hogy a képviselő-testület az imént fejezte be
zárt ülését, melyen egy napirendet tárgyalt, nevezetesen a Szociális Szolgáltató Központ
intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálását. A képviselő-testület az öt
pályázó közül újra Horváthné Ipacs Katalint bízta meg a következő öt évre az intézmény
vezetésével.
Ezt követően a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalása előtt két témáról tájékoztatja a
képviselő-testületet és a lakosságot. Az első arról szól, hogy az Országos Mentőszolgálat
Észak-magyarországi Regionális Mentőszervezet levelet írt részére, melyben köszönetet
mondanak a mentőállomás felújításában nyújtott támogatásért. A levél tartalmát az
alábbiakban ismerteti:
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„Tisztelt Polgármester Úr!
Szeretnénk köszönetet mondani Önnek nagylelkű segítségéért, melynek során teljesen
megújult az edelényi mentőállomásunk. Hosszú ideje húzódó problémánk került így
megoldásra. Az állomáson szolgálatot teljesítő bajtársaink szép környezetben, igazán
méltó közegben tartózkodhatnak, várva, hogy a lakosság segítségére lehessenek.
Még egyszer köszönjük, amit állomásunkért tett. Kérjük, szíveskedjen tolmácsolni
hálánkat a közgyűlés felé is.
Kelt: Miskolc, 2016. április 18.”
Aláírók: Dr.Breitenbach Géza OMSZ ÉMR regionális igazgató, Lakatos Szilárdné gazdasági
vezető és Pap Zsolt vezető mentőtiszt.
A maga és a képviselő-testület részéről annyit tudnak mondani, örülnek, hogy hozzá
tudtak járulni néhány millió forint erejéig a mentőállomás felújításához, valóban ráfért
erre az épületre és most már néhány évtizedig megfelelő körülmények között tudnak
dolgozni.
Ezek után a benyújtott, illetve jelen ismereteik szerint benyújtásra váró pályázatokról
tájékoztatja a képviselő-testületet és a lakosságot. Ezek a pályázatok alapvetően az un.
TOP-os előirányzatok, amelynek keretösszege B-A-Z. megyére vonatkozóan erre az uniós
ciklusra összesen 93 milliárd forint. Ez első hangzásra nagyon sok pénznek tűnik,
egyébként pedig nagyon kevés arra a feladatra, amelyet a megye igényelne még
összességében. Nyilván mindennek örülnek, ami segítségükre lehet a jövő építésében. A
kerékpárút kiépítésével kezdi. A pályázat címe: Kerékpárút kiépítése a városrészek
összeköttetése érdekében. A képviselő-testület az elmúlt ülésén hagyta jóvá ezt a
benyújtandó pályázatot. A lényege, hogy 450 millió forintra nyújtották be a pályázatot,
amely kerékpárút a várost átszeli, majd reményeik szerint az alumíniumgyártól indul,
végigjön az egresi városrészen, az Antal György úton, és a Dankó Pista utcánál kap egy
leágazást a kórházig, illetve a Római Katolikus temetőig. Ennek keretében a Dankó Pista
út teljes felújítása fog megtörténni, illetve a 27-es főút torkolatánál is megtörténik az
átalakítás. Innen a kerékpárút folytatódni fog egészen a Borsod ABC-ig, ahonnét egy
jobbkanyarral végigmegy a finkei városrészen, az Árpád út, Szociális Szolgáltató Központ,
illetve az óvodáig. Ezen belül egy új híd építésére is sor kell, hogy kerüljön a finkei
városrészen a Sápi-patakon, mert a jelenlegi hídon nem férne el egy kerékpáros út, és
ugyanúgy, mint a Dankó Pista úton, az Árpád út teljes felújítása is megtörténne ennek a
pályázatnak a keretében. Eredetileg szerették volna a Bódva gáton át, a
kerékpárcentrumtól a Bódva kisvasúti hídig megterveztetni a kerékpárutat a borsodi
városrész bekapcsolásával megterveztetni, de a későbbiekben ki fog térni arra, hogy
most miért nem tudják, és nem csak azért, mert szűkös a forrás, hanem azért, mert
valószínűen másik lehetőségből tudják majd megvalósítani ezt a szakaszt. Tehát
összességében közel 5 km kerékpárút épülne meg a városban. Ehhez tudni kell azt is,
hogy ez nem a teljes szakasz, és a főút nyomvonalán elkülönített sávon fog megépülni.
Ez csak egy része lesz a kerékpárútnak, nevezetesen a betonelem gyártól az egresi
zebráig, a 27-es főúttól elkülönített pályatesten fog haladni, onnét pedig un.
koppenhágai típusú lesz, tehát jobb és baloldalon, oda-vissza iránnyal egy-egy sávon,
illetve lesznek olyan szakaszok, ahol csak un. piktogramos felfestéseket lehet majd
alkalmazni az út szűkössége miatt.
A következő pályázat a mai ülés egyik napirendi pontját képezi, ez az un. helyi
gazdaságfejlesztés című pályázat, amelyben egy vásárcsarnokot szeretnének
megvalósítani hűtőházzal, vagy hűtőkamrával. Ennek a pályázatnak a benyújtási összege
294 millió forint, és ezt a Borsod ABC, Penny Áruház melletti zöld területen, a rendőrség
felé eső részen tervezik megvalósítani.
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Összességében egy 700 m2-es vásárcsarnok valósulna meg, amelyben nyilván helyet
kapnak úgy az állandó árusok, legyen az hentes, pék, zöldséges, stb., de helyet fognak
kapni benne az őstermelők, az olyan edelényi lakosok, akik jelen pillanatban elég rossz
körülmények között a belvárosban, a járdán árulják az áruikat. Természetesen ehhez
ugyanúgy, mint ahogy minden új építéshez, parkolót is kell biztosítaniuk. Ebben a
projektben tulajdonképpen rendezni tudják azt az áldatlan állapotot is, amely a
rendőrség előtti kis parkolónál tapasztalható, tehát ennek a kis placcnak a
rendbetételével. A másik benyújtandó pályázat szintén a testületi ülés egyik napirendje,
ez az un. helyi együttműködési programok megvalósítása. Jelzi, hogy ez a pályázat
együtt mozog a szociális város-rehabilitáció az egresi városrészen című pályázattal. Ez a
fő pályázat, és az ebben igényelt összeg 30 %-át kell benyújtani a helyi együttműködési
programok megvalósítására. A pályázat címében is benne van, hogy különböző, és
nagyon sokrétű programot kell megvalósítani két éven belül, amely remélhetőleg a
társadalmi együttélést, a felzárkóztatást, és minden olyan célt kiszolgál, amely javíthatja
a város lakóinak közérzetét. A következő két pályázatot eredetileg április 27-én kellett
volna benyújtani, de a tegnapi napon módosítottak az időponton, és május 2-re tolták ki
a beadási határidőt. Ez két vidékfejlesztési program. Mivel Edelény lélekszáma sajnálatos
módon 10 ezer fő alá csökkent, ezért Edelény is jogosult az eddigi un. LEADER
programokban való részvételre, vidékfejlesztési programokban való részvételre. Az
önkormányzat két épületét szeretnék benyújtani felújításra, az egyiket energetikaira, a
másikat külső felújításra. Az egyiknek a címe a városképet rontó épületek felújítása, és
ide a Művelődési Központ épületét nyújtják be. Nem kell homlokzat-felújításra gondolni,
itt, ami elengedhetetlen, az a tartópillér felújítása, amelynek szerkezete nagyon rossz
állapotba került. Ebből az összegből fog megtörténni a lépcső és az odavezető járda
bontása, felújítása, amennyiben nyernek ezen a pályázaton. A másik célterület az
energetikai célterület, amelyre a Panzió épületét fogják benyújtani, értelemszerűen
nyílászáró-cseréket, homlokzati hőszigetelést, illetve belső energetikai felújítást foglalna
magában. Az igényelt összeg 50 millió forint. A következő pályázatot időrendben május
23-án kell majd benyújtaniuk. Ez egy elég nagy lélegzetvételű pályázat, illetve fejlesztés
lesz városunkban, nevezetesen iparterület kialakítása az Egres városrészen. Az Egresen
lévő régi kollégium épületétől, a kanyarban lévő autókereskedésig összességében 12
hektár területet tudtak kijelölni ennek a célnak a megvalósítására. Mint ahogy mindig,
mindenhol korlátokba ütköznek, itt is volt egy apró korlát, mégpedig az, hogy a csoki
gyár és a Fogyatékosok Otthona elágazástól a megyei rendezési tervben szerepel
Edelényt elkerülő útnak a megépítése. Ennek a nyomvonala az általuk kijelölt iparterület
Észak, Északnyugati részén halad el, és az volt a korlát, hogy meddig nyújthatják
oldalirányba az ipari parkot. Így jött ki ez a 12 hektárnyi terület. Ez zöldmezős
beruházás, a teljes infrastruktúra, víz, gáz, szennyvíz, elektromos energia, közúti
csatlakozás, stb., illetve inkubátorház megvalósítása a céljuk ebből a pályázatból. Ezt a
pályázatot 724 millió forint összegre fogják benyújtani. Amióta térségünk gazdaságilag
kiemelt övezet a befektetők adózásának szempontjából, a pályázatoknál az önerő
biztosítása szempontjából rendkívül kedvező, ezért az utóbbi hónapokban rendkívül
megnőtt az érdeklődés Edelény iránt a különböző vállalkozások részéről. Többek között a
csoki gyár mellett az elmúlt hetekben két területet is eladtak, - ami a csoki gyár területe
volt – különböző befektetők részére, akik rövidesen elkezdik az új üzemeiket felépíteni.
Információi szerint milliárdos nagyságrendű beruházás fog a csoki gyár és a betonelem
gyár közötti területen megvalósulni. A bölcsőde és óvodafejlesztés a Mátyás Óvodában
című pályázatot május 23-án kell benyújtani, amit 250 millió forint értékben készítenek
elő.
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A Mátyás Óvoda egyik épületét két évvel ezelőtt felújították pályázati forrásból, most az
aránylag rossz állapotban lévő épületet szeretnék teljes egészében felújítani, tehát nem
csak a bölcsőde, hanem annak az épületnek a komplett felújítása történne meg.
Gyakorlatilag csak a falak maradnának meg, illetve a jelenlegi lapostető helyett
nyeregtetőt fog kapni az épület. Június 7-én kell beadni az épületek energetikai
korszerűsítése című pályázatot, amit összességében 60 millió forint értékben készítenek
elő. Ebből az egresi óvoda épületét szeretnék teljes egészében felújítani. Nyilván itt
alapvető cél az energetikai, ami sok mindent takar. Ha ez a két beruházás
megvalósulhat, akkor azt lehet mondani, hogy Edelény összes intézménye felújításra
került, megújult, és akkor ezt a folyamatot nagyjából lezártnak tekinthetik. Július 25-én
kerül beadásra a helyi foglalkoztatási programok megvalósítása című pályázat, amely
konzorciumban, közösen a Kormányhivatallal fognak beadni. Ez összességében 350 millió
forintos pályázat, amely a nevében foglalja azt a célt, amelyet el kell érni, foglalkoztatási
programokat kell megvalósítaniuk ebből, szoros együttműködésben a Kormányhivatallal.
Augusztus 1. a beadási határideje a szociális város-rehabilitáció az Egres városrészen
című pályázatnak, amelyet összességében 500 millió forintra készítenek elő, és ez a
„plafon”, amire benyújthatják. Ebben építésre, illetve épület-felújításra jelentős összeget
kell fordítaniuk, többek között szeretnék megvalósítani ebből a pályázatból az új polgárőr
egyesület és önkéntes tűzoltó egyesület elhelyezését, irodahelyiséget biztosítanának
részükre. Igaz jelenleg nem működik, de a közeljövőben reményeik szerint újra működni
fog a polgárőr egyesület. Azt kérte azoktól az önkéntesektől, akik tervezik az új polgárőr
egyesületet, hogy ha lehet, legyen polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesület a nevük.
Nyilván ez egy következő cél lehet a város életében. A szociális szféra dolgozóinak
szeretnének az Egresen egy állandó kihelyezett helyiséget, irodát biztosítani szociális
blokkal, és a közmunkások számára is vizesblokkal ellátott melegedőt. Tehát ez is ebből
a pályázati pénzből menne. Erről jutott eszébe, hogy a vásárcsarnok pályázatban is
kötelező vizesblokkot létrehozni, de ezt úgy valósítják meg, hogy ott helyet fog kapni az
új városi nyilvános WC is az épületen belül. Visszatérve a város-rehabilitációs pályázatra,
mivel a pályázat rendkívül szerteágazó, itt is sokrétű kritériumokat ír elő, hogy minek kell
megfelelni. Ezért a pályázatban egy kisméretű labdarúgópályát fognak megvalósítani az
egresi városrészen, továbbá játszóteret. Fognak egy néhány hektáros szántóföldet is
biztosítani, aztán, hogy hogyan fog működni, az már az ott élők öntudatán fog múlni, és
az ottani lakók kötelesek lesznek gazdálkodni. Tehát a pályázatnak ez az egyik alapvető
feltétele. Szeptember 30-án kerül beadásra a pályázat kiírása szerint a zöld város
kialakítása című pályázat, amelyben szintén nagyon sok mindent szeretnének
megvalósítani. Mivel ebben gazdasági tevékenységet is vállalni kell, ezért az egyik fő
célkitűzése lesz ennek a pályázatnak a József Attila úton, a vasútállomás felé lévő régi
malom épület elbontása, és újraépítése. Természetesen szakemberek bevonásával
készítik el az összes pályázatot, és megvizsgálták, hogy érdemes-e felújítani azt az
épületet. Nem érdemes felújítani, olcsóbb, ha bontják és újat építenek helyette, amit ott
kell felépíteni, ott engedi a pályázat is, és kisebb léptékben fel lehet építeni. Ebben a
város társadalmi életét célozzák meg, egy játszóház kerülne kialakításra benne, illetve
ehhez kapcsolódóan, hogy a szülők is el tudják tölteni az időt, amíg a gyermekek
játszanak, egy kávézó is kialakításra kerülne ebben az épületben. A zöld város egyéb
elemei pedig a Művelődési Központ előtti terület, nemcsak a térköves résznek, hanem az
egész területnek a rendezése. A lényeg, hogy „zöldüljön” a város, és itt nemcsak azt kell
érteni, hogy fákat ültetnek, hanem olyan környezetet tudjanak teremteni, amely a mai
kor emberének mindenféle szempontból megfelel, tehát pihenőparkok, stb.
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Ebben a pályázatban elég nagy hangsúlyt tudnak biztosítani a sport és szabadidőközpont olyan fejlesztéseire, amelyet más forrásból nem tudtak volna biztosítani. Pl. a
sporttelepen a közvilágítás kiépítésére, a csapadékvíz olyan jellegű elvezetésére, amely
összegyűjti a csapadékvizet és tudják hasznosítani pl. locsolásra, illetve az új bevezető út
és a parkoló kialakítására ad még lehetőséget majd ez a pályázat. Októberben fogják
beadni a turisztikai fejlesztések a Borsodi Földváron és a Tájházban című pályázatot,
amit közel 500 millió forint értékben készítenek elő. Néhány évvel ezelőtt volt egy
próbálkozás az önkormányzat részéről egy turisztikai pályázatra, tehát elég jó
előkészítettséggel rendelkeznek. Az akkori elképzelést aktualizálni és egy picit módosítani
kell. Az elképzeléseik szerint a földváron fölépítenék az eredeti honfoglalás kori
boronaházakat, a cölöpkerítést, ahogy volt eredeti állapotában, gyakorlatilag egy
skanzent építenének. A Tájház területén található csűr épületét építenék át oly módon,
hogy a régen is divatos sátoros lagziknak lehetőséget biztosítanának Edelény és a
környék lakosságának arra, hogy ott teljesen jó körülmények között sátoros lagzikat is
meg lehessen tartani, és különböző rendezvényeket. Ennek a pályázatnak a másik iránya
szintén a Művelődési Központ, illetve a Bódva gát közötti terület. A pályázat lehetőséget
ad arra, hogy a már meglévő turisztikai látványossághoz éttermet építsenek, ezért azon
a területen a kastélyba érkező vendégek, és nyilván az edelényi és Edelénybe érkező
környékbeli vendégek számára is éttermet szeretnének megépíteni, mert igazából a
városban másfél étterem van, az egyik valójában csak menüztet, illetve rendezvényeket
rendez. A városban ezt nagy hiánynak látja, és természetesen, ha már odajutnak, és
mindennel készen lesznek, akkor fog dönteni a képviselő-testület, hogy miképpen
történjen az étteremnek az üzemeltetése. A pályázat ugyanis lehetőséget ad arra, hogy
az önkormányzat üzemeltesse gazdasági társaságán keresztül, vagy kiadhatja
vállalkozásba. Ez még nagyon messze van, akkor majd ezt meg fogják vitatni és el fogják
dönteni. Összességében ezek azok a pályázatok, amelyeket néhány hónapja gőzerővel
készítenek elő a munkatársai, jegyző úr és jómaga is kiveszi részét az előkészítésből,
amiket az önkormányzat fog benyújtani. Ezen kívül vannak olyan pályázatok, amelyeket
az önkormányzat nem tud benyújtani, hanem teljesen egyéb, központi forrásból, illetve
különböző állami szervek kivitelezésében és kezelésében valósulhat meg. Ilyen többek
között az uszoda, amelynek megvan a kivitelezője. Itt egy picit a bürokrácia hátráltatja a
munka kezdését. Kéri jegyző urat, hogy ennél a témánál a bürokrácia útvesztőit
ismertesse a testülettel és a lakossággal, hogy miért csúszik a kezdés.
Vártás József jegyző: Gyakorlatilag vannak olyan tényezők, amelyek nem rajtuk
múlnak, sőt nem rajtuk múlik, egyrészt a központosított közbeszerzésnek az eredménye.
Tudomásuk szerint az eredmény ki lett hirdetve, és akkor sem árulnak el nagy titkot,
amikor azt mondják, nagyon úgy néz ki, hogy ugyanaz a vállalkozó fogja építeni, mint az
önkormányzat épületét is. A helyszínen kb. két-három héttel ezelőtt jártak, akkor azt
mondták, hogy két hét-három hét múlva szeretnék a munkaterületet átadni. Eddig ez
még nem történt meg. Van még egy függőben lévő kérdéskör is, ez az a bürokratikus
kérdéskör. Ahhoz hogy az önkormányzatunk tudja módosítani az egyházmegyével a
használati szerződését, és a beruházással érintett területet oda tudják adni a Nemzeti
Sportközpontnak, illetve rajta keresztül az államnak a beruházás megvalósítására, ahhoz
módosítani kell ezt a használati szerződést, az NSK-nak viszont be van adva egy változási
vázrajza, amely a telek megosztására vonatkozik, s ennek a visszavonásáig ezt nem
tudják megtenni. Most ebben folynak egyeztetések a földhivatalban. Arra várnak, hogy
ezt visszavonják addig, amíg használati szerződést módosítják és az új használati jogra
vonatkozóan a területet rendezik a földhivatalban.
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Ezen túl vannak olyan folyamatok, amelyeket nem is látnak, és nem rajtuk múlnak,
döntő többségben ez határozza meg, hogy mikor fognak munkaterületet átvenni. Reméli,
hogy két-három héten belül be fog indulni ténylegesen a kivitelezés, ehhez készítik elő a
terepet, és remélhetően májusban a kivitelezés elindulhat.
Polgármester: Ahogy mondta, vannak olyan pályázatok, amelyek igaz, hogy a
városban valósulnak meg, de nem az önkormányzat kezelésében történnek. Ilyen, a mai
napirendi pontok között is szerepel, ez a szennyvíztisztító-telep korszerűsítése és a
kapcsolódó fejlesztések című pályázat. Ez több mint egy milliárd forint értékű, erre
központi közbeszerzés zajlott le, most fog zajlani a közbeszerzési eljárás. Ez viszont
megnyert pályázat 1,1 milliárd forint értékben, melyből alapvetően a szennyvíztisztító
telep felújítása és kapacitásbővítése valósul meg, illetve ehhez kapcsolódóan a pályázat
néhány százalékban lehetőséget adott, hogy a városban gerincvezeték is cserére
kerüljön. A legkritikusabb szennyvízvezeték szakasz szempontjából a finkei városrészen,
az un. Bikató környéke, a Bocskai úttól a szennyvíztelepig van megtervezve a gerincvezeték cseréje, nyilván ehhez kapcsolódó átemelők, stb. és egy-két új szakasz építése is
bekerült ebbe a fejlesztésbe.
A következő, amiről szeretne szólni, az sem önkormányzati pályázat, hanem központi, a
Nemzeti Közútkezelő Zrt. keretében történik. Korábban néhány alkalommal említést tett
új Bódva-híd megépítéséről. Erről a pályázatról annyit kell tudni, hogy először a Bódvahíd felújításról beszéltek, ezt nem fogadta el, határozottan kiállt a felújítás ellen több
oknál fogva. Vízügyi szakemberek is egyértelműen állítják, hogy a híd volt az okozója
árvízkor a gátszakadásnak, mert annyira visszaduzzasztotta a híd a Bódvát, hogy ezt a
vízmennyiséget már nem bírta el. Nem akarja fényezni magát, a lényeg, hogy új Bódvahidat terveztek a jelenlegi helyére, amelynek a pillérei 6-6 méterrel szélesebbek lesznek
a jelenlegieknél, illetve ami kicsit érdekesen hangzik, és véleménye szerint kicsit érdekes
lesz látvány szempontjából is, hogy 2,18 cm-rel magasabb lesz a híd, mint jelenleg.
Természetesen ez a jogszabályi előírások következménye, ami szerint mindig a
legmagasabb vízállás, plusz egy méterre kell a hidat építeni, és itt ezt hozta ki. Ennek a
kivitelezési szakaszai információik szerint 2017 tavasza, viszont két héttel ezelőtti
információ szerint elképzelhető, hogy előre hozzák 2016 őszére a kivitelezés
megkezdését. Ennél a résznél válaszol Káli Richárd képviselő úr levelére is, amelyben
érdeklődött többek között a Bódva út és Újtemplom utak lakóinak, hogy mire
számíthatnak a Bódva-híd átépítésével. Ez nem csak a két utca lakosságát érinti, hanem
az egész város lakosságát, sőt egész Bódva-völgye közlekedését keményen fogja
érinteni, és sajnos a kivitelezés időszakában jóra nem lehet számítani. Ugyanis a
kivitelezés olyanképpen fog megtörténni, hogy a hidat kettévágják, az egyik felét
elbontják, és amíg az egyik felét újjáépítik, addig egy nyomvonalon lehet majd áthaladni
a Bódva hídon. Tehát gyakorlatilag mindennap reggeltől estig közlekedési dugókra lehet
számítani a kivitelezés ideje alatt, nem csak a város lakóinak, hanem a Bódva-völgyén
keresztülhaladó minden egyes járműnek. Azt gondolja, hogy ezek a munkálatok jó egy
évet, másfél évet igénybe fog venni, de meg fogja érni azt, hogy a jövőben megnyugtató
módon tudja majd a Bódva folyó levezetni azt a vízmennyiséget, ami a vízgyűjtő
területére leesik. Ehhez kapcsolódóan régi kapcsolatrendszerein keresztül indított el
néhány olyan elképzelést, illetve szükségszerű dolgot, amelyet jelen pillanatban egy
módon nem lát megvalósíthatónak, hiába gyürkőzött neki jó néhányszor. A Bódva folyó
megnyugtató árvízvédelmi megoldásával, a Bódva híd magasításával teljesen
egyértelmű, és adja magát, hogy a Bódva gátrendszeréhez hozzá kell nyúlni.
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Jelen pillanatban az Országos Vízügyi Felügyelőségen készítik elő a Bódva árvízvédelmi
megoldását, jelenleg tanulmány szinten készül. Ígéretet kapott arra, hogy ebben a
ciklusban megvalósul az árvízvédelmi gát újjáépítse. Szintén kérte az illetékeseket, hogy
a Borsod ABC-nél a T-elágazásban építhessenek egy körforgalmat, hiszen aki arra jár, a
reggeli és a délutáni órákban már szinte lehetetlen kijönni a finkei városrész felől. Oda
mindenképpen szükséges lenne egy körforgalom. A jelenlegi ígéret alapján ebben az
esztendőben a tervek elkészülnek, amit szintén a Nemzeti Közútkezelő készíttet el. A
kivitelezés vagy jövőre, vagy 2018-ra fog esni. Ezek a központi forrású pályázatok, és
vannak olyan lehetőségek, amelyek nem is központi, nem is megyei forrásból, hanem
egyéb, pl. Kárpát-euró régió lehetőségéből, forrásból valósítható meg. Ilyen a BAZ.
Megyei Önkormányzat és Kassa Megye Önkormányzata által alapított, kassai székhelyű
Dia Kárpátia Nonprofit Kft. kezelésében készülő, határon átnyúló lovasturizmus, lovasútvonal pályázat. Ennek magyarországi kiinduló állomása éppen Edelény lesz, amelyben
a néhány évvel ezelőtt sikertelenül megcélzott lovarda kerülne megépítésre, illetve mivel
ez határon átnyúló lovasútvonal, Abod, Bódva-völgye érintésével, Szlovák területen
Bodolónál volna az első állomás, amely a határhoz 5-8 km-re van, majd Zemplénben újra
visszakanyarodik Magyarország területére és Kelet-Szlovákiában van a végállomás.
Ebben a pályázatban, mint ahogy mondta, megépülne a lovarda, és ha jól emlékszik,
350-400 millió forint körüli összeget tudna rá biztosítani a pályázatból a Dia Kárpátia,
közben nyilvánvaló különböző szolgáltató helyek létesülnének, Bodolón éjszakai
pihenőhellyel a lovaknak és a turistáknak, stb. Ez összességében több mint egy
milliárdos pályázat, amit a Dia Kárpátia úgy néz ki, hogy „el fog hozni”. Tehát a jelenlegi
tudásuk és információik alapján kb. ez az a paletta, amire készülnek, és amiket
szeretnének megvalósítani. Nyílván ezek a benyújtandó pályázatok a döntéshozókon fog
múlni, hogy ebből mit kapnak meg és mit nem. Azt reméli, hogy amit itt a képviselőtársaival és a lakossággal megosztott, abból minimum a 95 %-át meg fogják kapni, de
az ő reménye az, hogy a 100 % ide fog érkezni Edelénybe, és akkor elmondhatják majd,
hogy ezt a várost az ő idejükben, a képviselőtársaival egyetemben olyan módon
fejlesztették, építették át, hogy a következő évtizedekre gyakorlatilag teljesen
megváltozott Edelénynek a képe. Már említette az ipartelep pályázatnál Edelényt elkerülő
útnak a megépítését, aminek a lehetőségét elindította, és amit távolabbinak lát, de
dolgoznak rajta. Ez egy 4,7 km-es szakasz, és a kikötése Edelény után, ahol volt a régi
szivacsgyárnak a bekötő útja, ott ér ki. Ezt bárki megnézheti a megyei rendezési tervben.
Összességében, amit elmondott, a megyei önkormányzati kezelésű, és a központi, illetve
a határon átnyúló fejlesztésekről, ez kb. 8 milliárd forint értéket képvisel. Azt gondolja,
hogy ez egy szép fejlődés lehetne a városnak, amely még a sport- és szabadidő
központnak a fejlesztéséhez szükséges két dolgot lát, a többi lassan, apránként
megvalósul. Május 6-án kerül átadásra a szabadtéri kondicionáló park a szabadidőközponton belül, tehát ezzel is bővül a kínálat azoknak, akik ott szeretnék a
szabadidőt eltölteni és mozogni. Jövőre a zöld város című pályázatból megépítik a szép
nagy játszóteret a legkisebbek részére, tehát szépen, lassan haladnak előre. A központi
épület, illetve sportcsarnok várat magára, ennek nem látja a forrásait, de azon van
természetesen, hogy ezeket is megvalósítsák.
Csabai Gyula képviselő: Nem tudta, hogy polgármester úr mivel készül a mai napra,
nem beszéltek össze, de bevallja, hogy van egy levél előtte, amit később akart felolvasni
valamelyik pályázathoz kapcsolódóan, és nagyon jó végszó volt polgármester úr részéről
a sportpályás történet. Amit mondani fog, azt teljes komolysággal gondolja, viszont némi
él azért van benne.
13

Nem tudja, hogy hallotta-e a képviselő-testület, hogy Kozármislenyben 400 millió
forintért stadion épül. Kozármisleny 5800 fős település, 15 m2 km területtel, és hát az
egyik parlamenti képviselő feltette a kérdést, hogy milyen alapon kap Kozármisleny 400
milliós stadiont. Fónagy államtitkár úr válasza az volt, hogy Kozármisleny egy
sportszerető város, van horgásztó és fitness centrum, a városban élők sportszeretete
feltette a várost a futball térképre, a kormány az eredményekre tekintettel nyújt
támogatást a városnak. Fónagy államtitkár úr azt is leírta, hogy hétéven keresztül a MB
II. mezőnyében játszottak, és ezalatt két ezüstérmet szereztek. Úgy gondolta, hogy
megkeresi államtitkár urat egy levéllel, most ezt a levelet, ha nem is teljes egészében, de
szeretné felolvasni.
„Tisztelt Államtitkár Úr!
Örömmel olvastam képviselői kérdésre adott válaszát a kozármislenyi labdarúgó stadion
támogatásával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatosan fordulok Önhöz kérésemmel, és kérem
támogatását az edelényi labdarúgás ügyében. Gondolom, Edelény városát nem kell
bemutatnom Önnek, hiszen éveken keresztül volt a Fidesz ózdi elnöke, Borsod-Abaúj
Zemplén megyei szervezetének alelnöke, illetve Borsod-Abaúj Zemplén megyei Közgyűlés
tagja. Néhány gondolatot azonban engedjen meg nekem. Edelény városa az elmúlt
mintegy három évben önerőből, és különböző pályázati forrásokból teljesen új
sportközpontot hozott létre, szisztematikusan építkezve. Jelenleg egy nagy műfüves
labdarúgópálya, nagy élőfüves labdarúgópálya lelátókkal, 40x60 m-es műfüves
labdarúgópálya, strandröplabda-pálya, futókör, súlylökésre alkalmas terület, teniszpálya
és hamarosan szabadtéri konditerem is található majd rajta. A sportkomplexum hiányzó
része egy minden igényt kielégítő kiszolgáló létesítmény, melyet a város saját forrásból
nem tud megépíteni, és amelynek költsége mintegy 500 millió forint. Mint ahogyan
említettem Edelény városát bizonyosan nem kell Önnek bemutatni, de engedje meg
kérem, hogy megemlítsem Kozármislenyhez hasonlóan Edelény is sportszerető város, a
városban is található horgásztó, illetve fitness centrum, az edelényi bányász labdasúgócsapatának komoly múltja van az MB II-ben, és a labdarúgócsapat jelenleg vezeti a
megyei I. osztályú bajnokságot. Edelényben Kozármislennyel szemben egy 10 ezer fő él,
itt található Magyarország második legnagyobb barokk kastélya és a megye névadója, a
Borsodi Földvár is. Úgy gondolom, mindezek figyelembevételével talán Edelény városa is
megérdemelné támogatását, hiszen itt is térségi célokat szolgál egy ilyen létesítmény
elkészülte. Tisztelt Államtitkár Úr! Mint a Borsod megyei és az itteni viszonyokat ismerő
ember, önkormányzati képviselő Edelény város lakóinak nevében kérem, hogy segítsen
megtalálni a forrást az edelényi sportcentrum épületének megépítéséhez.
Várom megtisztelő válaszát.
Tisztelettel Csabai Gyula önkormányzati képviselő”
Polgármester köszöni képviselő úrnak az ismertetett levél tartalmát, ami nagyon ügyes.
Úgy gondolja így kell csinálni, ha van egy közös cél, és ha külön-külön indulnak el, de a
végén úgyis összeérnek az utak. Ezt tényleg így kell, ha valamelyik település előbbre
akar jutni.
Korbély Györgyi Katalin képviselő kérdezi, hogy a város-rehabilitációs pályázatba a
Bányászklub épületét nem lehet-e betenni, ugyanis a kenderföldi részen nagyon sok
lakás került eladásra, sok fiatal költözött oda, és ha már ilyen sokmilliós pályázatról van
szó, akkor azt az épületet nem kellene megszüntetni.
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Polgármester köszöni a felvetést és kérdést, a pályázatoknak csak a címét olvasta,
nem jutott eszébe minden egyes eleme. Természetesen a szociális város-rehabilitációnak
a „legfőbb attrakciója” a Bányászklub felújítása, amire kiviteli tervekkel rendelkeznek.
Tehát ezzel teljes mértékben készen vannak, és a pályázatnak egyik legfőbb eleme lesz.
Sztankóné Sándor Ibolya képviselő kérni szeretné, hogy tájékoztassa polgármester úr
még részletesebben a pályázati lehetőségekről, amelyben részt vesz a város.
Természetesen szívesen jönnek a rendkívüli testületi ülésekre, hiszen olyankor határidős
dolgokról döntenek, és amelyek a városunk fejlődését segítik. Egyben megköszöni a
hivatal dolgozóinak azt a munkát, amit kifejtenek ezen a területen, azt, hogy figyelik a
pályázatokat, amiken sokat dolgoznak. Ezek a pályázati lehetőségek, illetve az
eredmények már nagy megtartó erőt jelenthetnek a városunkban, erről sokat mondott
polgármester úr az előbb, de ezt még szeretné kiegészíteni, és bízhatnak benne, hogy a
fiatalok itt maradnak, lesz munkahelyük, boldogulnak a városban. Nagy örömmel
hallgatta ezeket a fejlesztési lehetőségeket, figyelemmel a gyermekeik jövőjére. Két
dolog miatt hangsúlyozottan szólna hozzá, az egyik, hogy Borsod városrész nem került
részletezésre, azt gondolja, hogy még beszélnek az odavezető kerékpárútról, hiszen
minden egyes fórumon, személyes megkeresések, sőt otthon is hívják, hogy Borsodon
élő mozgáskorlátozottak, vagy idősebbek közlekedését hogyan köthetik össze a városi
temetővel, hogy ne kelljen a forgalmas részen közlekedniük, és hogyan lehetne
könnyíteni az életüket. Mint a településrész képviselője, és mint a Borsodi Általános
Iskola pedagógusa, munkája során naponta tapasztalja annak a hiányát, hogy Borsodon
nincs játszótér. Tudják, hogy a finkei és az egresi iskola bezárásával az ott élő
gyermekek a napjuk nagy részét az borsodi iskolában töltik. Ez nem azt jelenti, hogy
egésznap órán tartózkodnak, hanem délelőtt és délután is szabadidős foglalkozásaik
vannak, ehhez a feltételek nincsenek megteremtve az iskolában. Kéri, hogy oda is
tervezzenek egy játszóteret, amit már több éve kérnek. Volt korábban a benzinkúttal
szembeni területen játszótér, ami már tönkrement. Annak a híve ennek ellenére, hogy
akár oda, akár máshová, de építsenek egy játszóteret. Volt javaslata, hogy az iskola
udvarára segítsenek egy játszóteret létrehozni, önkormányzati területre, az iskola
udvarának végére. Ez körbekerített, védett helyen lenne ugyanúgy, mint az ott lévő
műfüves pálya. Tudják, hogy az iskolákban a mindennapos testnevelés bevezetésre
került, az osztályonkénti heti összes testnevelési órát a tornaszobában nem tudják
megtartani, ezért nekik áldás az udvaron lévő műfüves pálya, hogy a testnevelési órákat
egyszerre két-három osztály is megtarthassa. Még egyszer kérné, hogy bármilyen
pályázati lehetőségből, de tervezzék be és támogassák Borsodon az iskola udvarára
játszótér építését.
Béres Tibor képviselő kérdése a körzetét érinti, a kérdése az, hogy a városrehabilitációs tervben a kolónia épülete szerepel-e. Kérdezi azt is, hogy a belváros
parkolási rendjével kapcsolatosan van-e valamilyen elképzelés, amivel tudnák a
belvárosnak a parkolóit bővíteni. Ehhez kapcsolódna még egy lakossági panasz is, ami a
Borsodi út 2-nél folyamatosan fennálló probléma, tudniillik nagyon sokan illemhelyként
használják azokat a zegzugos területeket. A városon belül tudnak-e erre valamilyen
megoldást, és még hozzáteszi, a Görögkatolikus templom környékén is nem megfelelő
körülmények között végzik a dolgaikat. Ezekkel a dolgokkal foglalkozniuk kell a
pályázatoktól függetlenül is.
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Magyar Árpádné képviselő örül az elképzeléseknek, fejlesztéseknek, amik az egresi
városrészt érintik, de kéri, hogy a két fedett buszmegálló megépítéséről se feledkezzenek
meg. Felvetette a járdaépítést is, ami korábban ugyan megtörtént, de rossz minőségben
épült meg a közmunka-programon belül, a járda széttöredezik. Térköves járdát
szeretnének, szakemberekkel megépítve, mellette elvezetve a csapadékvizet.
Borza Bertalan képviselő: Sok információ hangzott el, és ennek kapcsán mondja, hogy
egy pár évvel ezelőtt akkori munkahelyén dolgozott egy projekten, amit szerinte a zöld
város kapcsán be lehetne illeszteni, és el lehetne rajta gondolkodni. Nevezetesen ez arról
szólt, hogy főleg a közmunkások által használt benzinmotoros kerti gépeket kiváltsák
akkumulátoros gépekkel, tehát akkumulátoros fűkaszával, fűnyírókkal, fűrészekkel és
egyéb ilyen dolgokkal, hiszen a zöld város környezeti terhelése így jóval kisebb, vagy
nulla. Mindehhez hozzácsatlakozna még egy napelemes töltőállomás, tehát egy
napelemes telep, ahol gyakorlatilag lehet tölteni a gépeket. Nagyon el tudná képzelni,
hogy a közterületekre ilyen gépekkel tudnának kimenni, és még esetleg egy elektromos
autót is be lehetne állítani. Zöld város kialakításába talán be lehetne emelni, szerinte
ezen is érdemes elgondolkodni.
Fischer Ferdinánd képviselő: Elhangzott, hogy a borsodi iskolánál szükség lenne egy
játszótérre, de úgy gondolja, hogy máshova is. A városban igazából nincs sehol játszótér,
a másik két játszótér sem működik, ami a Mátyás király úton és a Miklós Gyula úton van.
Úgy hallotta, hogy most a programban a sportpályán létesül majd egy játszótér, de
szerinte legalább ezt a két játszóteret, ha a pályázatba nem lehet beilleszteni, akkor
valamilyen formában mindenképpen meg kellene csinálni belátható időn belül, mert ez a
két terület, ahol a legtöbben laknak, a legtöbb gyermek van. Erre a megfelelő forrást
mindenképpen meg kell találni.
Polgármester: Elsőként Sztankóné Sándor Ibolya képviselő felvetésére válaszolva
elmondja, hogy az a pályázat, amiről beszélt, ugyan úgy, mint az előző városközpontfelújítási pályázatuk, egy előre meghatározott célterületre korlátozódott. Ezt a
célterületet nem akkor jelölték ki, hanem az Integrált Városfejlesztési Stratégiában
szerepelt ez a célterület ugyanúgy, mint ahogy most is az a célterület is már évek óta
abban szerepel, és a Borsodi Általános Iskola ebben a célterületben nincs benne. Tehát
ebből a pályázatból nem tudják megvalósítani, de ugyanúgy, mint az elmúlt
esztendőkben, volt kimondottan játszótérépítésre kiírt pályázat. Azt gondolja, hogy ha a
borsodi városrészen játszóteret építenek, az csak és kizárólag egy helyszínen valósítható
meg, mégpedig az iskola területén belül, máshol nem lehet, mert az nem volna jó, ha két
hónap múlva darabja sem lenne. A Borsodi Általános Iskoláról nem szólt külön, mert azt
hozzátette, hogy a jelenlegi ismereteik szerinti pályázatokról, amik előkészítés alatt
állnak, arról beszél, és még nem jött egyetlen egy olyan lehetőség sem, amely
közoktatási intézmények felújítására vonatkozna. Nekik gyakorlatilag a borsodi iskola az,
amely rászorul még bővítésre, ugyan úgy a testnevelésóra tekintetében, tehát
tornacsarnok tekintetében, mind osztálytermek, illetve az udvar rendezése tekintetében.
Ez hosszú évek óta elhúzódó kérdés, amely remélhetőleg előbb-utóbb meg fog oldódni.
A kisvasúti híd borsodi városrész köztemetővel történő összeköttetése került még
felvetésre. Ennek kapcsán említette az árvízvédelmi előkészítést, hiszen annak egyik
része a kisvasúti híd, illetve a gát felújításával egyidőben teljesen adja magát az, hogy a
gát koronaszintjén kerékpárút létesüljön a borsodi városrész összeköttetésének
érdekében.
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Béres Tibor képviselő úr fölvetéseire a következőket tudja mondani; a képviselő-testület
döntött arról, hogy a Vállalkozók Házával és a Takarékszövetkezettel szembeni területet
megvásárolják a felszámolótól, mely területnek a birtokba adása a tegnapi napon történt
meg. Gyakorlatilag innentől kezdve tudja mondani azt, hogy szabad a pálya, és elő
fogják teremteni azt a szükséges pénzt, amiből első körben egy zúzottköves parkolót
fognak létesíteni, illetve most már arról a járdáról arra a területre viszik át az
elárusítókat, hogy ne a járdán kelljen a forgalmat feltartani, és mindenki normálisabb
körülmények között tudjon a termelőktől vásárolni. Ezzel újra Káli Richárd képviselő úr
levelének egyik pontjára szeretne választ adni, ez a Posta és a Dual Plus Kft. előtti
terület parkolási problémájának a megoldása. Ez úgy gondolja, hogy rendkívül sokat
segíthet majd. Jogos a felvetés a Borsodi út 2-vel kapcsolatban, amelynek a megoldása
kicsit komplikáltabb, de ez a téma most nem ide tartozna.
Az egresi buszmegállók lefedésével kapcsolatban elmondja, hogy erről már többször
beszéltek, és csak a kollégium előtti buszmegálló páron valósulhat meg. Tehát hely
hiányában a MOL-kút melletti buszmegálló párnál szinte lehetetlen fedett buszmegállót
építeni, egyébként pedig forgalom szempontjából sokkal nagyobb forgalmat bonyolít le a
kollégiumnál lévő buszmegálló, hiszen a csoki gyár, Fogyatékosok Otthona, alumíniumgyár dolgozóinak jelentős része abban a buszmegállóban száll le a buszról, és közelíti
meg gyalogosan a munkahelyét. Onnan is érkezett jelzés, hogy nagyon szeretnének az
ottani dolgozók egy fedett buszmegállót. Ezt megpróbálják megvalósítani. Az
alumíniumgyár előtt balesetveszélyesség szempontjából is rendkívül fontos, ott ezen az
éven meg fogják építeni a buszmegálló öblöt, de az nem lesz fedett. Az alugyár és az
egresi városrész közötti útszakasz rendkívül balesetveszélyes, ahol gyalog mennek be
este a dolgozók a munkahelyükre, illetve a buszmegállóhoz, amit meg kell valósítaniuk.
Az egresi városrésszel kapcsolatban elmondja, hogy ebben az esztendőben a Startközmunkaprogram nem biztosít lehetőséget járdaépítésre, saját forrásból járdát nem
tudnak építeni. Tudja, hogy nagyon sok helyen kellene járdát felújítani, a mostani
információik szerint ebben az évben egyelőre nincs járdaépítési lehetőség a közmunkaprogramban. Borza Bertalan képviselő úr fölvetésére reagálva elmondja, hogy hónapok
óta dolgozik a városfejlesztési csapat, jegyző úr, jómaga a fejlesztési projektek
előkészítésén, ami embert próbáló munka. Bárki jöhet, bármikor, ha van elképzelése,
ötlete a különböző beadandó pályázatokhoz kapcsolódóan, soha nem fogják mondani
senkinek, hogy nem kell a tanácsa. Visszatérve Béres Tibor képviselő úr felvetéseire,
nem reagált a kolónia épületére. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy sajnos a kolónia
épülete nincs az akcióterületbe, tehát nem tudják bevonni a szociális város-rehabilitációs
programba. Tudják mindannyian, és egyetértenek vele, hogy Edelény csúfsága, el
kellene túrni, de magántulajdon, ami rengeteg tulajdonossal bír maga az épület.
Egyelőre nem látják ennek a problémának a megoldását. A másik, ami rendkívül fontos,
május 21-én az esti órákban 8:30 órakor a kastélykertben, a volt sportpálya területén élő
OMEGA koncert kerül megrendezésre, jegyek a Művelődési Központban kaphatók. A
jegyek ára 5000 Ft, kivéve a 62 év felettiek, a 18 év alattiak és az edelényi
lakcímkártyával rendelkezőket, akiknek 3000 Ft-ba kerül a belépőjegy. Ez egy nagy
volumenű koncert lesz, amelyre ingyen nem lehet bemenni. Az ECHO TV-ben egy perces
Edelényt bemutató film kezdődött el három nappal ezelőtt, amely 100 napon keresztül
fog futni, és minden egyes nap, a fő műsoridő előtt lehet megnézni.
Ezek után rátérnek a nyílt ülés napirendi pontjainak tárgyalására.
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Tárgyalt napirendi pontok:
1./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 63./ sorszám alatt.)
Polgármester köszönti a temetkezési szolgáltató részéről jelenlévő képviselőt, és a
képviselő-testület nevében részvétét fejezte ki a cég tulajdonosának elhunyta miatt.
Ezt követően a napirendet vitára bocsátja.
Béres Tibor képviselő kérdése, hogy a finkei temetővel kapcsolatosan tervezik a
hangosításnak a megoldását, melynél egy új hangosítóra gondol, mert volt sajnos nemrég
olyan temetésen, ahol több százan is részt vettek és a felújított ravatalozón belül történt a
szertartás, és kint semmit nem lehetett hallani.
Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. képviselője: Ez már megtörtént, vettek új hangosító
berendezéseket, tehát nem is egyet. Az eset pedig azért úgy történt, mert először úgy volt,
hogy kint lesz a ravatalozás, de mivel rossz volt az időjárás és nagyon fújt a szél, ezért az
utolsó percben dőlt el, hogy a szertartás a ravatalozóban lesz megtartva. Ez sajnálatos
esemény volt, de a probléma megoldásra került.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester megkérdezi Vízi Tibornét, a Kerékgyártó és Társa Kft. képviselőjét, hogy az
írásbeli előterjesztéshez szóban kíván-e kiegészítést tenni.
Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. képviselője elmondja, hogy a bizottsági ülésen a
mindenszenteki temetőlátogatási problémák felvetődtek, de ott elhangzott, hogy lesznek
közterület-felügyelők és fogják segíteni a munkájukat, mert az volt a probléma, hogy a
rokkant kártyával csak 31-én lehet bemenni, és mindenki 1-jén azzal szeretett volna
bemenni. Reméli, hogy még jobban megszervezésre kerül majd az esemény.
Káli Richárd képviselő: Szóba került az október 31-ei, illetve a november 1-jei behajtás a
temetőbe, és itt írták a beszámolóban, hogy ugyanígy szeretnék végezni a jövőben is, mint
ahogyan az elmúlt években. A tavalyi évben azt tapasztalta október 31-én, hogy rokkant
kártyával lehetett csak behajtani gépkocsival. Nagyon sok idős volt, aki nem rendelkezett
rokkantkártyával, de mozgásában korlátozott volt. A rendeletük is úgy szabályozza, hogy a
mozgásában korlátozott, tehát nem kell, hogy rokkantkártyával rendelkezzen. A jövőre való
tekintettel azt szeretné kérni, ha meglehetne oldani, hogy erre a két napra alacsony padlós
kis buszt biztosítanának, hogy a mozgásban korlátozott személyeket felvinnék a sírhoz,
mert elég meredek dombot kell megmászni, amit sokan nem bírnak. Nem mondja azt, hogy
engedjenek be oda mindenkit, de hogy ezek az idős emberek fel tudjanak jutni
szeretteikhez, ezért jó lenne, ha jövőben ezt meg tudnák valósítani. Ez nagy segítség lenne.
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Borza Bertalan képviselő: Úgy látja, nemcsak a beszámoló kapcsán, hanem a több éves
tevékenység kapcsán is, és el lehet mondani, hogy alapvetően Edelény lakossága elégedett
a szolgáltatással, és az ő munkájukkal is. A testületi üléseken rendszeresen itt vannak, és
azt tapasztalják, hogy amik itt elhangzanak felvetések, észrevételek, ezeket a következő
időszakban meg is valósítják. Ő is szeretne egy lakossági észrevételt tolmácsolni. Beindult a
jó idő és megkezdték a síroknak a gondozását és Császtai úti temetőben az a kerti csap,
ami elől van, egy 150 cm magasságban, ahonnét gondot jelent leemelni a vizet, vagy
ráakasztani az öntözőkannát. Szerencsésebb lenne vagy a magasságát visszavenni a kerti
csapnak, és nyáron, amikor víznyomásbeli problémák is előfordultak, akkor talán a víz is
jönne belőle, vagy régen volt, hogy egy flexibilis csővel volt ellátva, hogy ne kelljen rá
emelgetni a kannát, vagy lehetne egy állványzatot is alátenni. Bízik abban, hogy ez is olyan
csekélység, amit a jövőben orvosolni fognak.
Vízi Tiborné Kerékgyártó és Társa Kft. képviselője: Az első felvetésre válasza, hogy
személygépkocsit fognak biztosítani, és próbálják majd saját autóval körbevinni a temetőbe
érkező időseket. Azt is említette bizottsági ülésen, hogy nem helyi lakost alkalmaznak,
hanem miskolcit, aki nem ismer senkit, és nem enged be gépkocsival senkit. Tehát ezt meg
fogják oldani. Az utolsó felvetésre, amely valóban egy csekélység, szintén meg fogják azt a
problémát is oldani.
Polgármester: Ezek után, - mivel további kérdés, vélemény nem volt - a napirend felett a
vitát lezárta, majd szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével – 11
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
52/2016.(IV.21.) 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 hozta:
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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M elléklet az 52/ 2016.(I V.21.) határozathoz
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2./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről
Előadó: Szociális Szolgáltató Központ vezetője
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 64./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
53/2016.(IV.21.) 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 hozta:
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
elfogadja.
2. A Képviselő-testület megköszöni az intézmény vezetőjének és
dolgozóinak kitartó, magas színvonalú munkáját.
3. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztálya részére.
Határidő: azonnal, illetve 2016. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Kormányhivatal, intézmény, osztályok, társult
önkormányzatok

24

3./ Napirendi pont tárgya:
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: aljegyző
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 65./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
54/2016.(IV.21.) 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 hozta:
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 részére,
valamint a társult önkormányzatoknak.
Határidő: azonnal, illetve 2016. május 31.
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Kormányhivatal, intézmény, osztályok, társult
önkormányzatok
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M elléklet az 54/ 2016.(I V.21.) határozat

BESZÁMOLÓ
A JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ
GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL,
ÉS A GYERMEKEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSÁRÓL
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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 dem ográfiai m utatói, különös tekintettel a 0-18 éves
korosztály adataira
2. Az önkorm ányzat által nyújtott pénzbeli, term észetbeni ellátások
biztosítása:
- rendszeres
gyerm ekvédelm i kedvezm ényben
részesülők
szám a, kérelm ezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások
szám a, főbb okai, önkorm ányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy
term észetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyerm ek étkeztetés m egoldásának m ódjai, kedvezm ényben
részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok
3. Az önkorm ányzat által biztosított szem élyes gondoskodást nyújtó
ellátások bem utatása
- gyerm ek jóléti
szolgáltatás
biztosításának
m ódja,
m űködésének tapasztalata (alapellátásban részesülők szám a,
gyerm ek ek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben
lévő várandós anyák gondozása, családjából kiem elt gyerm ek
szüleinek
gondozása,
jelzőrendszer
tagjaival
való
együttm űködés tapasztalatai)
- gyerm ek ek napközbeni ellátásának, gyerm ekek átm eneti
gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az
ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyám hatósági, gyerm ekvédelm i területen
végzett szakm ai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a
gyerm ek jóléti és gyerm ekvédelm i szolgáltató tevékenységet végzők
ellenőrzősének alkalm ával tett m egállapítások bem utatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok m eghatározása a Gyvt. előírásai
alapján (m ilyen ellátásokra és intézm ényekre lenne szükség a
problém ák hatékonyabb kezelése érdek ében, gyerm ekvédelm i
prevenciós elk épzelések ).
6. A bűnm egelőzési program főbb pontjainak bem utatása (am ennyiben
a településen k észült ilyen program ), valam int a gyerm ek korú és a
fiatalkorú
bűnelk övetők
szám ának
az
általuk
elkövetett
bűncselekm ények szám ának, a bűnelkövetés okainak bem utatása.
7.

A települési önkorm ányzat és a civil szervezetek közötti
együttm űködés keretében m ilyen feladatok, szolgáltatások vesznek
részt civil szervezetek (alapellátás, szak ellátás, szabadidős
program ok, drogprevenció stb.)
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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 családbafogadás,
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

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át,(2015. évben

39.900-Ft

28

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 (2015. 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 (2015. évben 570.000Ft),együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
(2015. 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 Erzsébetutalvány formájában.(2015. évben 5.800- Ft/gyermek)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések
2015. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak
száma tárgyév december 31-én
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem
elutasítása
Megszüntetés
Pénzbeli ellátás:

Gyermekek száma
778
43
24

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.
A pénzbeli ellátás havi összege - gyermekenként - az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 22 százaléka (2015. évben 6.270,-Ft).
A települési önkormányzat jegyzője annak a családbafogadó gyámként kirendelt
hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való jogosultsága
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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
2015. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma
Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek száma
Megszüntetés

Számbeli adatok
4
5
1

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
lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesztési stratégia,
illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható. )
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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 2015. évben 450 gyermek esetében került megállapításra a
halmozottan hátrányos helyzet, illetve 53 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,
bb) a tárgyév december hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás összege a 2015. évben gyermekenként első alkalommal
húszezer forint, ezt követőn esetenként és gyermekenként tízezer forint.
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Óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézkedések
2015. évre vonatkozóan
Feladat megnevezése
Óvodáztatási támogatás megállapítása
Óvodáztatási támogatásban részesülő családok száma
Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermekek
száma
Elutasítások száma
Megszüntetések száma

Számbeli adatok
27
27
32
0
22

Gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli
támogatás:
A segélyezési rendszer beleértve a fiatal felnőttek és a gyermekek támogatását,
2015. évben teljes mértékben átalakult, ennek megfelelően a Képviselő – testület
megalkotta a 22/2013. (XII.12.) számú rendeletét, amely 2015. február 28. napjáig
volt hatályba ( továbbiakban: R1), míg a másik rendelet, amely a korábbi hatályon
kívül helyezésével 2015. március 1. napján lépett hatályba a 5/2015 (II.27.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: R2).
Elsősorban azokat a gyermekeket és fiatal felnőttek támogatását kívánta segíteni a
rendelet, akik önhibájukon kívül kerültek nehéz anyagi helyzetbe.
Az R1 alapján az értékelési időszakban 52 gyermek részesült támogatásban.
Az R2 alapján 118 fő, melyből 29 tankönyvtámogatás volt, 1 fő táborozási költség
részbeni átvállalására kapott támogatást, 6 fő étkezési támogatásban részesült, 1 fő
külön óradíj lefedezésére kapott támogatást, míg 81 gimnazista, aki Edelényi
székhelyű oktatási intézményben tanul és mind ő, mind pedig a törvényes képviselő
állandó lakhellyel Edelény Városban rendelkezik és életvitelszerűen Edelény Városban
lakik, 10 hónapon át havi 8.000 Ft szociális ösztöndíjban részesült.
Gyermekétkeztetés
A gyermekétkeztetés biztosítása teljes mértékben az iskolák feladata. Az elmúlt évek
hagyományaihoz híven 2015. évben is biztosítottuk a nyári meleg étkezést.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 50 %-a részesülhetett a
támogatásban, mely 457 fő étkeztetését jelentette. Az étkezést 44 illetve 55 napon át
lehetett biztosítani, de az étkező és az iskola nyári kötelező festésére tekintettel az
ellátás 44 napig volt biztosítva. A támogatás elnyerése érdekében vállaltuk az
étkeztetési időszakban a napi programok megszervezését, illetőleg azt, hogy a
szükséges alapanyag egy részét helybeni őstermelőtől szerezzük be. Az elnyert
összeget 8. 46.440 Ft-ot teljes egészében felhasználtuk.
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Törvényességi vizsgálatok:
Az értékelési időszakban törvényességi vizsgálat lefolytatására nem került sor.
Demográfiai mutatók:
A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Edelény Városban 2015.
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:

971
311
868
1157
723
864
4894

877
312
820
988
789
1315
5101

Edelény, 2016. április 14.

Lakosok száma
összesen
1848
623
1688
2145
1512
2179
9995

Vártás József
jegyző

4./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Szociális Szolgáltató
megállapításáról
Előadó: polgármester

Központ

által

alkalmazandó

nyersanyagnorma

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 66./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
55/2016.(IV.21.) 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 hozta:
1) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Szociális Szolgáltató Központnál (székhely: 3783 Edelény, Árpád
út 29.) alkalmazandó nyersanyagnormát az alábbiak szerint
állapítja meg 2016. május 1. napjától:

Megnevezés
Diétás étrend

Reggeli

Tízórai

Ebéd

Uzsonna

Vacsora

Összesen

120.- Ft +
ÁFA =
Bruttó 152.Ft

55.- Ft+
ÁFA =
Bruttó 70.Ft

260.- Ft+
ÁFA=Bruttó
330.- Ft

55.- Ft +
ÁFA=Bruttó
70.- Ft

134.- Ft +
ÁFA=Bruttó
170.- Ft

624.- Ft
+ÁFA=Bruttó
792.- Ft

Uzsonna

Vacsora

Összesen

55.- Ft +
ÁFA=Bruttó
70.- Ft

134.Ft+ÁFA=
Bruttó 170.Ft

624.- Ft
+ÁFA=Bruttó
792.- Ft

-

-

260.- Ft + ÁFA =
Bruttó 330.- Ft

Megnevezés
Idősek
Otthona
(normál)

Reggeli

Tízórai

Ebéd

120.Ft+ÁFA=
Bruttó 152.Ft

55.- Ft+
ÁFA =
Bruttó 70.Ft

Étkezés

-

-

260.Ft+ÁFA=
Bruttó 330.Ft
260.- Ft +
ÁFA = Bruttó
330.- Ft

Megnevezés
Alkalmazotti
étkezés
Rezsi költség
Rezsi ÁFA
Összesen

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

Megnevezés

Reggeli

Vendég étkezés

-

Rezsi költség
Rezsi ÁFA
Összesen

-

Ebéd

Vacsora

260 Ft + Áfa =
Bruttó 330,2.- Ft

134 Ft + Áfa =
Bruttó 170,18.- Ft

26.- Ft
7,02.- Ft
363,22 Ft

13,4.- Ft
3,62.- Ft
187,2 Ft

718,06 Ft

Ebéd
260 Ft + Áfa =
Bruttó 330,2.- Ft
156.- Ft
42,12.- Ft
528,32 Ft

Vacsora

Mindösszesen
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Összesen

Bruttó 718.- Ft

-

Bruttó 528.- Ft
528,32 Ft

Megnevezés

Reggeli

Szociális
étkezés

-

Klub étkezés

-

Ebéd
254.Ft+ÁFA=
Bruttó
322,58.- Ft
254.Ft+ÁFA=
Bruttó
322,58.- Ft

Vacsora

Összesen

-

254.- Ft
+ÁFA=Bruttó
323.- Ft

-

254.- Ft
+ÁFA=Bruttó
323.- 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) Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április
22. napján magtartott ülésén hozott 47/2015.(IV.22.) határozata
2016. április 30. napjával érvényét veszti.
Határidő: 2016. április 30., illetve folyamatos
Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: társult önkormányzatok, intézmény, osztályok
5./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Művelődési Központ és Könyvtárnál alkalmazandó nyersanyagnorma
megállapításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 67./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
56/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy:

Edelényi Művelődési Központ és Könyvtárnál alkalmazandó
nyersanyagnorma megállapításáról

Edelény Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete megtárgyalta az
Edelényi
Művelődési
Központ
és
Könyvtárnál
alkalmazandó
nyersanyagnorma megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntést hozta:
4) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Edelényi
Művelődési Központ és Könyvtárnál alkalmazandó nyersanyagnormát
2016. június 1. napjától az alábbiak szerint állapítja meg (az árak
nettó összegben szerepelnek):
Megnevezés
Bölcsőde
Óvoda
Általános Iskola
Gimnázium
Alkalmazotti
Vendégétkezők

Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
42
13
147
42
244
53
147
44
244
73
201
61
335
233
233
233
233
233
233

5) 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.
6) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nevelési-oktatási
intézmények egyedi rendezvényeire, vagy külső szervek részére
készített étkeztetés esetén a felhasznált nyersanyagköltségre 150%os rezsiköltséget kell számolni.
7) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a nem önkormányzati
fenntartású vagy működtetésű (egyházi fenntartású) nevelésioktatási intézményekben tanulók részére biztosított étkeztetés esetén
az elfogadott nyersanyagnormára 50%-os rezsit + ÁFÁ-t kell
számolni, míg a nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén
az alkalmazottak és vendégétkezők térítési díját az 1) pontban
foglaltak szerint kell meghatározni.
8) Az Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár keretein belül működő
Konyha dolgozói, valamint az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
dolgozói 233 Ft+ ÁFA nyersanyag költséget kötelesek fizetni térítési
díjként, a ledolgozott munkanapok, illetve azokon igénybe vett
étkeztetés után. Az Edelényi Művelődési Központ és Könyvtár
intézményegységeinél dolgozók ebéd rendelése esetén szintén 233 Ft
+ ÁFA-t kell számolni térítési díjként.
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9) A számlázást havi rendszerességgel kell elvégezni.
10)Képviselő-testület 85/2013.(IV.24.) határozata 2016. június 1. napján
érvényét veszti.
Határidő: 2016. június 1-től folyamatosan
Felelős: polgármester, jegyző
Értestül: intézmények, egyházmegye, osztályok
6./ Napirendi pont tárgya:
Edelény város közművelődési feladatairól és feltételeiről
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 68./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Borza Bertalan képviselő a rendelet-tervezet 4.§ (2) bekezdés a/ pontjában az
szerepel, hogy a munkanélküliek számára átképző, szakma szerzéséhez szakképző
tanfolyamok szervezése. Ez neki egy kicsit kusza, mert ha szakma szerzéséről van szó,
akkor akkreditált oktatási képzésről beszélnek, amely vizsgához, egyebekhez kötött, ha
tanfolyam, akkor talán beleférhet. Akkor ez arról szólna, hogy a Művelődési Központ
adja a helységet, infrastruktúrát?
Vártás József jegyző: Az infrastruktúrát biztosítják.
Polgármester: Az előterjesztést készítő részéről nem teljesen pontos a
megfogalmazás, igaza van képviselő úrnak, itt csak a helyiség biztosításáról van szó, és
nem is feladata ennek az intézménynek, hogy ilyen jellegű feladatot lásson el. Az
észrevételt köszöni.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság a rendelet-tervezetet
elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – a javaslat elfogadását szavazásra
bocsátja.
Képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd
megalkotta következő rendeletét:
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Edelény Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2016. (IV.21.) önkormányzati rendelete
Edelény város közművelődési feladatairól és feltételeiről
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 77.
§-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet célja
1.§ A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális
szükségleteinek figyelembevételével – a helyi hagyományok, lehetőségek és
sajátosságok alapján – egységes alapelvek szerint határozza meg Edelény Város
Önkormányzatának kötelező közművelődési feladatait, formáit, a feladat
ellátásának módját és mértékét, finanszírozásának alapelveit.
2. A rendelet hatálya
2.§ A rendelet hatálya kiterjed Edelény város közművelődési tevékenységének
megvalósulásában résztvevőkre, fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira,
nevezetesen
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testületére,
bizottságaira, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra, az Edelényi
Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelyre, és azon
szervezetekre, amelyekkel az önkormányzat közművelődési megállapodást köt,
vagy támogatásban részesít.
3.Alapelvek
3.§ (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység feltételeinek szabályozása
során arra törekszik, hogy biztosítsa Edelény város polgárainak jogát, hogy:
(a) igénybe vegye az önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény
szolgáltatásait,
(b) műveltségét és készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa,
közösségi művelődési jogait érvényesítse, művelődési céljainak
megvalósítása érdekében az Önkormányzat közművelődési feladatokat
ellátó intézményétől színteret és szakmai segítséget kapjon.
(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása során kiemelten kezeli
a)

Edelény város hagyományainak ápolását, a helyi kulturális értékek
védelmének erősítését,
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b) a gyermek és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének és
közösséggé formálódásának támogatását, szabadidejének hasznos
eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését,
c) az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének
támogatását, kulturális kapcsolatainak gazdagítását,
d) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődését,
e) az etnikai, kisebbségi, kulturális értékek megismertetését, a kisebbség
hagyományainak gondozását,
f) kimagasló művészeti értéket képviselő művészeti fesztiválok támogatását,
g)
kapcsolat kiépítését a testvérvárosok kulturális intézményeivel,
egyesületeivel.
(3) A helyi közművelődési feladatok ellátásában az önkormányzat elősegíti és
szorgalmazza a civil közösségek, szervezetek, a magánszemélyek, valamint
kulturális tevékenységet is végző gazdasági vállalkozások közreműködését.
(4) Az Önkormányzat közművelődési megállapodás megkötésével segítheti a
rendeletben meghatározott azon közművelődési feladatok ellátását,
amelyeket nem önkormányzati fenntartású intézmények, egyházak, civil
szervezetek, illetve magánszemélyek végeznek.
(5) Az Önkormányzat és közművelődési feladatot ellátó intézménye biztosítja a
megfelelő tájékoztatást a közművelődési lehetőségekről Edelény város
polgárai számára.
4. Edelény város közművelődési feladatainak meghatározása
4.§ Az Önkormányzat a város kulturális hagyományainak és lakossága művelődési
szükségleteinek megfelelően a következő közművelődési feladatokat látja el:

(1) Edelény kulturális életének ismertté tétele. Ennek keretében
a város hagyományainak, természeti értékeinek, művészeti
értékeinek, jeles személyiségeinek, speciális és kiemelkedő
közösségeinek,
új
kezdeményezéseinek
bemutatása,
értékelése, közbecsületének növelése, a lokálpatriotizmus
erősítése.
Megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:

a) helyi ünnepek megtartása,
b) a városhoz kötődő műsorok, kiállítások, bemutatók,
c) a városi kulturális közéleti információk biztosítása,
d) szolidaritási akciók fogadása, gondozása,
e) helytörténeti találkozók, vetélkedők, kiállítások szervezése, helytörténeti
dokumentumok gyűjtése, ismertté tétele.

(2) Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző
tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási,
felnőttoktatási lehetőségek biztosítása. Ennek keretében
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speciális helyzetű népesség-csoportok gondjaihoz igazodó
ismeretek, képességek, önképző, öntevékeny lehetőségek
felkutatása,
művelődési
közösségek
szervezésének
kezdeményezése. Megvalósulását az alábbi tevékenységi
formákkal látja el:
a) munkanélküliek számára átképző, szakma szerzéséhez szakképző
tanfolyamok szervezése
b) a mindennapi élet gazdaságát fejlesztő közhasznú, praktikus
tanfolyamok, bemutatók szervezése
c) az iskolai képzést kiegészítő lehetőségek, képességfejlesztő alkalmak
biztosítása,
d) mentális kultúra, önismereti fejlesztő alkalmak, táborok szervezése,
e) természetbarát közösségek életre hívása, népszerűsítése, segítése
f) az ifjúság kreativitásának elősegítése, ősi mesterségek megismertetése,
praktikus ismeretek átadása
g) aktuális kérdésekről szabadegyetem, akadémia, szeminárium, szellemi
vitafórum szervezése
h) közhasznú ismeretszerző szakkörök működtetése.
(3) A lakosság műveltségének, esztétikai szemléletének fejlesztése, a rekreáció
biztosítása:

a) ennek keretében

aa) a magyar, a kisebbségi kultúra értékeinek közvetítése
ab) a művészetek befogadásának segítése,
ac) szabadidős szokások formálása,
ad) a már meglévő kulturális hagyományok ápolása,
ae) a mindennapi lét értékeinek normáinak fejlesztése,
af) a rekreáció, szórakozás alkalmainak biztosítása,
ag) helyi és regionális konferencia, turizmus lehetőségeinek felkutatása,
ösztönzése.

b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:

ba) előadóestek, hangversenyek kínálata,
bb) retrospektív és kamara kiállítások szervezése,
bc) népművészeti, hagyományőrző alkalmak szervezése,
bd) ünnepek, évfordulók, megemlékezések rendszerének működtetése,
be) az ifjúság szórakoztatásának biztosítása,
bf) a felnőtt korosztály részére alkalmi szórakozási lehetőségek
szervezése,
bg) országos rendezvények fogadása.

(4) A

lakosság
kreativitásának,
amatőr
alkotókedvének, tehetségeinek gondozása.
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művészeti

a) ennek keretében

aa) az esztétikai tudatosság, igény fejlesztése,
ab) kiemelkedő tehetségek bemutatása,
ac)
alkotóközösségek
közismertté
tétele,
támogatásának biztosítása.

fejlődésük

szakmai

b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:

ba) különböző művészeti szakkörök működtetése,
bb)
amatőr
művészeti
csoportok
befogadása,
működtetése,
alkotóműhelyek szervezése,
bc) művészeti alkotótáborok biztosítása,
bd) bemutatók, kiállítások, közönségtalálkozók szervezése,
be) információk gyűjtése az öntevékeny körökről.

(5) A helyi társadalom, a város polgárai szabadság- és
felelősségérzetének növekedése a civil közösségeinek
segítése, szakmai támogatásuk:
a) ennek keretében

aa) a kooperációs, társulási szándékok ösztönzése,
ab) a különböző értékek és érdekek egyenrangúságának biztosítása,
ac) réteg- és korosztály kultúrák ismerkedési alkalmainak biztosítása,
ad) a felelős közéleti szereplés kulturális fórumainak kimunkálása,
ae) a civil közösségek közismertségének gondozása,
af) településvédő-, szépítő, természet-, érdekvédő, közéleti egyesületek
összefogása,
ag) helyi együttműködéshez, civil szervezet tevékenységéhez tér és
infrastruktúra biztosítása.

b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:

ba) közös városi célok érdekében közösségek összefogásainak segítése,
bb) vitaestek, fórumok, találkozók szervezése,
bc) civil közösségek közötti együttműködés kezdeményezése,
bd) az ifjúság érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseinek
intézményi segítése,
be) a civil közösségek részére szakmai, módszertani ajánlások, pénzügyi,
jogi, szakmai ismeretek biztosítása,
bf) pályázati lehetőségekből információk kínálata, segítségnyújtás a
pályázatok előkészítésében.

(6) A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának
segítése:
a) ennek keretében

aa) a város nemzetközi kapcsolatainak elősegítése a kultúra eszközeivel,
ab) közművelődési együttműködés a város közoktatási, egészségügyi,
szociális, kommunikációs intézményeivel, egyházi szervezeteivel,
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ac) kapcsolattartás a közművelődés megyei és országos szervezeteivel,
intézményeivel.
b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:
ba) a város partnervárosaival közművelődési kapcsolatot tart fenn,
kulturális rendezvényeket, műsorokat szervez.
bb) szervezi a város hagyományos fesztiváljait, találkozóit.
bc) a közoktatási intézményekkel együtt szervezi a gyermek és ifjúsági
előadásokat.
bd) szakmai segítséget ad a tanórán kívüli, közoktatási intézményekben
folyó közművelődési munkához.
be) a város kommunikációs csatornáink tájékoztatást ad a város
közművelődési eseményeiről, helyzetéről, feladatairól.
bf) vallásos ünnepek alkalmával közös rendezvényeket szervez a város
egyházi szervezeteivel.
bg) a közművelődési szakemberek részt vesznek a megyei és országos
továbbképzési és szakmai fórumokon.
(7) Tehetségkutatás, tehetséggondozás:

a) ennek keretében

aa) a városban élő tehetségek felkutatása, elsősorban a fiatalság
körében,
ab) a tehetségek művelődő közösségben történő gondozása,
ac) alkotó tevékenység menedzselése,
ad) szakmai továbbtanulásuk segítése,
ae) együttműködés a közoktatási intézményekkel.

b) megvalósulását az alábbi tevékenységi formákkal látja el:
ba) tehetségkutató rendezvények, találkozók szervezése,
bb) tehetséggondozó műhelyek kialakítása,
bc) alkotótábor biztosítása,
bd) szakmai felvételire előkészítő kurzusok szervezése,
be) bemutatók, fellépések lehetőségeinek megteremtése.

(8)

A közművelődés feltételeinek biztosítása. A polgárok tájékozódásához,
közösségi művelődéséhez, alkotó tevékenységéhez esztétikus, célszerű
környezet, infrastruktúra, az adott tevékenységet segítő megfelelő számú
szakember biztosítása.

(9) Az Önkormányzat ellátandó közművelődési feladatait az önállóan működő és
gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szerv az Edelényi Művelődési
Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely látja el.
5. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése
5.§ (1) A közművelődési feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti jogköröket a
Képviselő-testület gyakorolja.
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(2)

Az Önkormányzat közművelődési intézményének, a közművelődési
megállapodást kötött szervezeteinek, pénzügyi támogatásban részesülő
szervezeteinek pénzügyi, gazdálkodási ellenőrzéséről a Jegyző gondoskodik.

(3) A közművelődési intézmény, a közművelődési megállapodást kötött szervezet
és a pénzügyi támogatásban részesülő szervezetek szakmai ellenőrzését a
Képviselő-testület szakmai beszámolók vagy szakértői vélemény alapján
biztosítja.
6. A közművelődési tevékenység finanszírozása
6.§ (1) Az Önkormányzat a 4.§-ban foglalt alapfeladatok, továbbá a kiemelt kulturális
rendezvények és ünnepek, a közművelődési intézmény elhelyezésére szolgáló
épület üzemeltetési költségeit, valamint az adott feladatok végrehajtásához
szükséges személyi és tárgyi feltételeket éves költségvetési rendeletében
biztosítja.
(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatait költségvetésében biztosítja,
melynek forrása a központi költségvetésből származó közművelődési
normatív hozzájárulás, a saját bevétel, a központosított előirányzatokból
származó pályázat útján biztosítandó támogatások.
(3) Az Önkormányzat a pénzügyi lehetőségek függvényében támogatja a
közművelődési feladatot ellátó intézményt és önerőt biztosít a különböző
közművelődési pályázatokhoz.
7. Közművelődési tevékenységet is végző szervezetek
7. § Az Önkormányzat elismeri és segíti a városban működő civil közösségek,
szervezetek munkáját. A közművelődés területén számít együttműködésükre műsorok, bemutatók, fórumok, találkozók szervezése. Edelény város oktatási
intézményei sajátos tevékenységükkel segítik a város kulturális életét.
8. Kapcsolatrendszer
8.§ Az Önkormányzat és az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű
Muzeális
Kiállítóhely
közművelődési
munkája
során
folyamatos
munkakapcsolatot tart az országos és megyei szakmai szervezetekkel.
9. Záró rendelkezések
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9. § (1) Ez a rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a város közművelődési feladatairól és feltételeiről szóló
6/2001.(II.26.) önkormányzati rendelet.

Vártás József
jegyző távollétében:
Ambrusics Tibor
aljegyző

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 2016.
április 21. napján.
Vártás József jegyző távollétében:
Ambrusics Tibor
aljegyző
7./ Napirendi pont tárgya:
Edelény Város Közművelődési Stratégiája 2016-2020. elfogadásáról
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 69./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
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Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
57/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelény Város
elfogadásáról

Közművelődési

Stratégiája

2016-2020.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az
Edelény
Város
közművelődési
stratégiája
2016-2020.
elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény Város
2016-2020 évre szóló Közművelődési Stratégiáját a határozat
mellékleteként elfogadja.
Határidő:2020.10.31.
Felelős: polgármester, intézményvezető
Értesül: osztályok, Művelődési Központ, köznevelési intézmények
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Melléklet az 57/2016.(IV.21.) határozathoz

Edelény Város

Közművelődési Stratégiája
2016 − 2020.

„A közművelődés a polgárok iskolán kívüli,önművelő, megismerő,
kultúraelsajátító,művelődő és alkotó célú cselekvése, amely jellemzően
együttműködésben, közösségekben
valósul meg”.
Bevezető

(A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény)

„A kultúra társadalmi nyilvánossága és a kultúra közvetítésének széleskörű
intézményesülése a polgári társadalomban alakult ki. Együtt járt azzal a szándékkal,
hogy a szellemi kultúra eredményeit hozzáférhetővé tegyék lehetőleg minél több
ember számára. Hamarosan nyilvánvalóvá vált azonban, hogy ez inkább csak a
városokban lehetséges, de ott is feltételez a látogatóktól bizonyos képzettséget, mert
e nélkül az igény csak nagyon alacsony szinten jelentkezhet. Ebből a felismerésből
született meg a népművelés gondolata, az az elhatározás, hogy a tanulatlan
embereket is részesíteni kell a kultúra áldásaiban. Már csak azért is, mert ettől
várható életszínvonaluk emelkedése, magatartásuk fokozottabb kulturáltsága.
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Tulajdonképpen ez vezette azokat is, akik Magyarországon már a 19. században a
nép neveléséről gondolkoztak. És ez határozta meg a két világháború közti évtizedek
hivatalos művelődéspolitikáját is, amely megpróbálta rendszeresíteni a népművelés
alkalmait. A 19. század végén és a 20. század elején ezzel együtt egy másik fogalom
is használatban volt nálunk: a szabadtanítás, szabadoktatás, amely a tartalom
kiválasztásában és a hozzákapcsolódó állásfoglalásban szabadelvű volt, a
gondolkodás szabadságát hirdette. Az első világháború után létrejött hatalom ezt már
nem fogadta el, azzal érvelve, hogy káros, felforgató nézeteknek is helyet ad a
gyakorlatban. A korábbi fogalmak helyett a népművelést tartotta jogosnak,
hangsúlyozva, hogy a nép nemzeti és vallási nevelése kell, hogy meghatározza a
kulturális javak terjesztését. Gyakorlatilag ez a fajta népművelés két területen
valósult meg: a tudományos ismeretterjesztésben és a műkedvelő művészeti
csoportok működésében. Az első inkább csak az iskolázottabb polgári közönségre
tudott hatni, a falvak parasztságához csak nagyon kevéssé jutott el, s akkor is
egészen alacsony szinten. Jóval eredményesebb lehetett a művészeti műkedvelés,
hiszen ennek volt némi kapcsolata a folklorisztikus hagyományhoz. S nem véletlen,
hogy e két fogalom, a népművészet és a népművelés a továbbiakban össze is
kapcsolódott: sokan úgy vélték, ezek lényegében rokon-fogalmak.
A második világháborút követően a szabadművelődés fogalma került előtérbe.
Karácsony Sándor a korszak kiemelkedő kulturteoretikusa a következőképpen
fogalmaz:„A népművelésben más műveli a népet, a szabadművelődésben maga
művelődik a nép −, ahogy igénye és kedve tartja”. Karácsony a népi kultúrát nem
korlátozza a falun élőkre, azt a műveltség alapjaként össztársadalmi értéknek tekinti.
Egyúttal azonban azt sem fogadja el, hogy a különböző társadalmi rétegek
művelődésében hierarchikus rangkülönbség legyen, amelyben a „fent levők”
jótéteményként adnak valamit a kultúrából a „lent élőknek”, miközben a kultúra jó
részét kiváltságként maguknak tartják fenn. Felhívja a figyelmet arra, hogy a
művelődésben a nép „csak abban részesíthető, amit igényel”.
Karácsonyt egyesek arra hivatkozva bírálták, hogy a tanulatlan embereknek
nincsenek kulturális igényeik, ha magukra hagyják őket, abból nem alakulhat ki
művelődés, tehát őket nevelni kell. Ő azonban másképp gondolta el a művelődésben
kialakítható kapcsolatot. Egyrészt figyelmeztetett arra, hogy az egyén lelke autonóm
mindenféle nevelési hatással szemben. Más oldalról viszont senki sem tagadhatja,
hogy emberek lehetnek és vannak is egymásra igen nagy hatással. Szerinte a
nevelés csak akkor eredményes, ha mindkét fél (vagyis a nevelő és nevelendő)
ugyanazt akarja. Ebben az esetben a „nevelés” társas-lélektani viszony, amelyben
egyrészt az egyenjogúság, másrészt a fejlesztés szükségessége lesz hangsúlyos.
Karácsony fogalmazásában: „Az életnek mindig fejlődnie kell, ezért a nevelés
ellentéte a jelen kultúrájának, a jövő szintézisét készíti elő”. Erre kétféle lehetőség
kínálkozik: egyrészt a kultúrában kompetens ember segítsége, aki „értékes” személy,
másrészt egy közösség hatása, amely növelheti a közösségi életérzést, a
demokratikus magatartást, a szellemi kapcsolatokat és a művelődés vágyát.
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Az 1949-től kezdődő politikai hatalomváltás támadta a szabadművelődés
liberalizmusát. Szerinte ez „módot ad a tömegek hitvány, selejtes kultúrával való
megfertőzésére” és a demokrácia elleni reakciós támadásra, ezért „a társadalom
öntevékenysége” csak „az osztályharc megszűnése és a demokratikus erők teljes
győzelme után” lehetséges, „amikor a reakciós erők hatalma az egész világon
megszűnik”. Nem véletlen, hogy az új művelődéspolitika a szabadművelődés

fogalmát is elvetette, s helyébe visszaállította a korábbi években használt
népművelést. Ideológiai-politikai nevelést várva tőle, természetesen ellenkező céllal

és tartalommal, mint a két világháború közti években. Ebben a népművelésben szó
sincs már a személyes igények figyelembe vételéről, és bár állandóan hivatkoznak a
közösségi tudat fejlesztésére, de ezen a központi irányításban meghatározott
össztársadalmi érdekekkel történő azonosulást értik, és a kis csoportok
tevékenységét is ennek alárendelten fogadják el. Majd az 1956-os forradalmat
követő években minden önszerveződő csoport politikailag gyanússá válik. E korszak
népművelésének fő feladata „a kultúra közkinccsé tétele”, vagyis a tömegek
mozgósítása a kulturális eseményekre. Az eredményességet a részvétel növekvő
statisztikai adataival mérik, a tényleges hatás mérésére nem is gondolnak.
A 60-as évek elején némileg változik a kép: a művelődéspolitikai irányítás már nem
várja el a közvetlen ideológiai-politikai nevelést, a tudatformálást most a társadalmi
haladást segítő kulturális értékek széleskörű terjesztésétől és a „fehér foltok”
felszámolásától várja. Ezért kell rendszeresíteni a kulturális programokat a városok
munkásszállásain, és eljuttatni a kultúrát a faluról városi munkahelyeikre bejáró
munkásokhoz, valamint a kisfalvak és tanyaközpontok kulturálisan ellátatlan
színhelyeire.
A kultúra széleskörű terjesztésére vállalkozó népművelésnek már az évtized
közepén megjelenik egy versenytársa: a televízió. Az egyre népszerűbb eszköz leköti
a kulturális programok iránt érdeklődők figyelmét és idejét, s a művelődési házak
dolgozói egyre gyakrabban panaszolják, hogy a televízió műsorai elvonják az
embereket az általuk szervezett művelődéstől. A művelődésben dolgozók új utakat
keresnek a közönség visszahódítása érdekében.
Az 1970-es népművelési konferenciát tanácskozás közben nevezték át
közművelődési konferenciának. 1976-ban az országgyűlés elé terjesztették a
közművelődés első törvényének szövegét, akkor merült fel annak tisztázása, hogy
mit jelent a gyakorlat számára a fogalomváltás. Érdemes idézni az illetékes miniszter
szavait: „A népművelés fogalma az embereket mechanikusan alkotókra, terjesztőkre

és passzív befogadókra osztotta. Ezt a fogalmat most a közművelődéssel cseréltük
fel. Ez az újabb fogalom demokratikusabb, és közösségi magatartásra késztet… A
közművelődés nemcsak ismeretek szerzését jelenti, hanem aktív részvételt is az
alkotás és a közvetítés folyamatában. A közművelődés az egyének kapcsolatában és
a személyiség teljességében, a közösség oldaláról ad értelmet a művelődésnek és
társadalmi hasznosságának. Feltételezi, hogy minden ember valamilyen sajátos
tudást, tapasztalatot hord magában, amit érdemes a közösségnek átadni”.
Az 1980-as években kezdődtek meg a Művelődési Intézet korszerűsítési kísérletei,
amelyek egyrészt a „nyitott művelődési házakra”, másrészt az életmóddal összefüggő
művelődési kezdeményezésekre vonatkoztak.
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A rendszerváltozást követően eleinte a közművelődés intézményeinek a
fennmaradásukért kellett küzdeniük. Az új politika egyes képviselői a régebbi
rendszer maradványának mondták ezeket, és a művelődési házak megszüntetését
követelték. Bizonyítani kellett, hogy ilyen intézmények a polgári demokráciákban is
találhatók. S ha nálunk egyesek ki is szolgálták a hatalom elvárásait, ez még nem
jelenti a közművelődés egészének fölöslegességét, átalakításának lehetetlenségét.
Arról nem is szólva, hogy már ezekben az évtizedekben is megjelentek a
művelődésügy demokratikus átalakítását célzó kezdeményezések.
Helyzetelemzés
Edelény gazdag történelmi múlttal, jelentős műemlékekkel rendelkező, szép
természeti környezetben fekvő kisváros. Kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően,
már az őskőkor (350 ezer éves) embere megtelepedett a mai közigazgatási területén.
Újkőkori település (6000 éves) nyomára több helyen is ráakadtak, melyek közül a
legjelentősebb a derékegyházi dombon talált, a Bükki kultúra népe által lakott hely. A
rézkor, a bronzkor, a vaskor embere is élt e területen, valamint a már név szerint
ismert népek közül a szkíták, a kelták, a quadok, a gepidák, a hunok, az avarok
korából is találtak leleteket. A Borsodi Földvár területén 10. századi, magyarok lakta
települést tárt fel a régészek ásója, majd az államalapítás korának ispánsági
központja volt a vár, és az egyházi közigazgatás is e korai megyeszékhelyről történt.
A várból történt az egyházi közigazgatás is, melyről az ásatás során feltárt esperesi
templom tanúskodik. A középkortól főúri családok és uralkodók voltak e terület
birtokosai. A fő gazdasági tevékenység ebben az időben a mezőgazdaság volt, kivétel
az 1500-as években épített, öt kerékre járó vízimalom, amely jelentős bevételhez
juttatta a mindenkori birtokost. A 19. század harmincas éveiben a Coburgok
cukorgyárat, téglagyárat építettek Edelényben és ekkor indult meg a rendszeres
szénbányászat is.
Gazdasági helyzetét, az emberek munkalehetőségét a rendszerváltozás előtt a
szénbányászat, a nagyüzemi mezőgazdaság, és a környező nagyüzemek (BVK, Lenin
Kohászati Művek, DIGÉP, D4D stb.) határozták meg. A rendszerváltozás után a
szénbányák sorra bezártak a szénvagyon kimerülése, vagy a gazdaságtalan termelés
miatt, míg a termelőszövetkezeteket, mint a szocialista mezőgazdaság kényszer
szülte teremtményeit, sorra felszámolták, a környező nagyüzemek pedig a piac
hiánya, vagy a gazdaságtalan működés miatt bezártak, vagy kis termelőegységekre
hullottak szét. A fenti események súlyos munkanélküliséget okoztak Edelényben is,
és a falvakban már korábban megindult elvándorlás és elöregedés elérte a város
lakosságát is. Sajnos a munkanélküliség a 2009-ben nyilvánvalóvá vált gazdasági és
pénzügyi válság miatt még tovább nőtt, és családok százait sodorta kilátástalan
helyzetbe. A különböző vállalkozások, az önkormányzat és a városban működő
intézmények is anyagi gondokkal küzdenek, így a munkavállalóik számát nem tudják
növelni.
A gondok és nehézségek ellenére az önkormányzat pályázati pénzek és önerő
segítségével eredményeket ért el az elmúlt két évtizedben a város és intézményei
fejlesztése, bővítése, valamint új utak, járdák építése, közterek szépítése stb. terén.
A városban nincs olyan közintézmény, amely az elmúlt években ne került volna
felújításra vagy bővítésre.
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Új sporttelep építését kezdték meg, s megújult európai uniós pályázati pénzből a
L’Huillier-Coburg kastély, mely Edelényi Kastélysziget néven várja a látogatóit.
A rendszerváltozás időszakában két fontos közm űvelődési intézm ény működött
a városban, a Művelődési Központ és Ifjúsági Ház, valamint a Városi Könyvtár. A két
intézmény korábban a járásban módszertani feladatot is ellátott, bár ha kisebb
intenzitással is ezt a munkát az 1984-ben létrejött városkörnyék (ma kistérség)
területén is végezte 1989-ig a fenntartók hallgatólagos beleegyezésével. Ekkor
kísérletet tettek egy laza közművelődési együttműködés fenntartására a községi
intézményekkel, ez azonban sajnos nem valósult meg a pénztelenség és a települési
önkormányzatok ellenállása miatt.
A két intézmény vezetése és munkatársai a város kulturális életének gazdagítása
érdekében új utakat kerestek, és a technikai fejlődés adta lehetőségek
kihasználására, az eltűnőben lévő néprajzi értékek megőrzésére törekedtek. 1987ben az akkori Városi Tanács megvásárolt tájház céljára egy kisnemesi portát,
melynek épületeiben 1991-ben nyitotta meg kapuit a Borsodi Tájház, és kiállításai a
népi lakáskultúrát és gazdálkodást mutatták be. A Művelődési Központ saját erőből a
városban épülő kábeltelevíziós rendszerre alapozva létrehozta a Városi Televíziót, új
programokat indított útjára (Edelényi Hét, Ünnepi Hangverseny, stb.). A könyvtár
számítógépeket vásárolt és megkezdte az új technikai eszköz népszerűsítését,
megismertetését a lakossággal. 1987-ben útjára indította az Edelényi Füzetek
helytörténeti kiadványsorozatot, melynek 2016-ben már az 50. kötete jelent meg. Az
eddig megjelent kötetekből 38 olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár
szerkesztette Magyar Elektronikus Könyvtárban (MEK). 1997-től jelenik meg az
intézmény kiadásában A Borsodi Tájház közleményei című periodika, melynek
valamennyi száma olvasható az Országos Széchenyi Könyvtár által szerkesztett
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázisban (EPA).
A rendszerváltozást követően a közművelődést szolgáló intézmények körüli kezdeti
bizonytalanság viszonylag hamar megszűnt a városban és újabb és újabb utak
keresésére, új rendezvények, rendezvény sorozatok megvalósítására kerülhetett sor.
A létszámleépítések ellenére az intézményeknek sikerült stabilizálni helyzetüket, s
rövidesen visszanyerték régi presztízsüket.
Az 1993. év végén összevonták a közművelődési intézményeket Városi
Rendezvények Háza és Könyvtár néven. A Városi Televízió részben önálló
intézményként működött tovább, majd egy miskolci vállalkozó működtette néhány
évig.
1997-ben és 2000-ben újabb épületekkel és a hozzájuk tartozó portákkal
gazdagodott a Borsodi Tájház. 1999-ben az intézményhez került a Borsodi Földvár.
2000. április 1-jén az intézmény, az önkormányzat képviselő-testületének döntése
alapján a Művelődési Központ, Könyvtár és Múzeum nevet vette fel, mely név jobban
tükrözi az összevont intézmény sokrétű tevékenységét. 2001. január 1-jén az
intézményhez került, új szolgáltatásként a Panzió, mely kezdetben 13 ággyal,
működött, 2002-től 18 ágy fogadja az Edelénybe látogató vendégeket. 2004. július 1jével a Panziót az akkor megalakult, a város üzemeltetését ellátó Borsodi
Közszolgáltató Kft. vette át, majd visszakerült az intézményhez. 2002. november 1jén az intézményhez került a Városi Televízió.
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2003. augusztus 1-jén a Tourinform Iroda került az intézményhez, amely később,
mint Turisztikai Információs Iroda működött, majd a Kastélysziget elkészültével ez a
feladat megszűnt.2011-ben a Rakaca-tavi Pihenő, 2013-ban a város
gyermekétkeztetését biztosító konyha került az intézményhez.
Az intézmény 2016áprilisétől az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és
Közérdekű Muzeális Kiállítóhely nevet viseli.
Mivel a város közművelődését összevont intézmény látja el, úgy gondoljuk, akkor
járunk el helyesen, ha valamennyi intézményegységről írunk a helyzetelemzésben.
A Művelődési Központ (Borsodi út 9.) 1977-ben ifjúsági háznak épült, így nem
minden tekintetben felel meg egy művelődési központként funkcionáló épületnek (kis
színpad, kicsi előtér, raktározási lehetőség hiánya stb.) ennek ellenére jól szolgálja a
város intézményei és lakosai részéről felmerülő kulturális igényeket. Itt bonyolódik le
a városi programok jelentős része. A saját rendezvényeiken túl az oktatási
intézmények, a pártok, a civilszervezetek és a város egyéb intézményei is
rendszeresen igénybe veszik termeit, szolgáltatásait. A gyermekek részére
rendszeresen szerveznek színházi, bábszínházi előadásokat, zenei, játszóházi
programokat, kézműves foglalkozásokat és rendhagyó órákat.
Az ifjúság kulturált szórakoztatásának és művelődésének kérdése évtizedek óta
sarkalatos pontja a városnak. Többszöri próbálkozásuk ellenére sem sikerült olyan
keretet, (helyet, programot) kialakítaniuk az ifjúság részére, melyet elfogadtak volna
és tevékenyen részt vettek volna benne. A középiskola diákjai részére szervezett
keretek között megtartott rendezvények (rendhagyó órák, zenei programok) azok,
melyek egy adott közösség ifjúsága részére szolgálnak. Azonban több olyan
rendezvénye is van az intézményegységnek melyen nemcsak a felnőtt lakosság vesz
részt, hanem nagyszámban látogatják fiatalok is pl.: Múzeumok Éjszakája, Borsodi
Művészeti Fesztivál, Tájházak Napja, Edelényi Napok, Ünnepi Hangverseny stb.
Munkájukat a tárgyi és személyi feltételek nagyban befolyásolják. Tárgyi feltételeik
az elmúlt években, elsősorban pályázati pénzek segítségével jelentősen javultak. Itt
zajlanak a házasságkötések is, melyhez nem minden esetben tudnak méltó keretet
biztosítani, mert más rendezvény is zajlik az épületben.
A felnőttoktatással foglalkozó vállalkozások rendszeresen igénybe veszik az
intézmény termeit bérleti díj fejében. Az ÉMÁSZ ügyfélszolgálati irodát bérel az
épületében.
A Városi Könyvtár (István király útja 49.) az olvasóközönség kiszolgálásán túl
rendszeresen szervez programokat gyermekek és felnőttek részére, elsősorban a
könyvtárhasználattal és a könyvvel, olvasással, könyves ünnepekkel, évfordulókkal
kapcsolatban. Évek óta jó kapcsolatot ápol a Szent Miklós Görögkatolikus Általános
Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolával. Tanulóik rendszeresen részt vesznek
könyvtárhasználati órákon. Író-olvasótalálkozók, szavalóversenyek, játszóházak
állandó résztvevői a gyerekek.
A
felnőtt
olvasóközönség
könyvbemutatókon,
író-olvasó
találkozókon,
ismeretterjesztő előadásokon vehet részt a könyvtárban. A rendezvények sikere az
évek alatt kialakult törzsközönségnek köszönhető.
A szakmai munka folyamatos. A beszerzett könyvek rövid határidőn belül a polcra
kerülnek, a számítógépes feldolgozás folyamatos.
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Lehetőség van újság és folyóirat olvasásra is. Több mint 80 napilap és folyóirat áll
a látogatók rendelkezésére. Az internet hozzáférés biztosított az olvasóközönség
részére is. Fénymásolást és egyéb szolgáltatást (fax, e-mail küldés, nyomtatás,
spirálozás stb.) is biztosítanak a lakosság részére. Ha valaki nem találja meg a
könyvtárban a keresett könyvet, akkor azt könyvtárközi kölcsönzés keretében
megkérik nagyobb könyvtáraktól.
Elkülönítve kerültek elhelyezésre az Európai Unióval kapcsolatos könyvek, valamint
a helytörténettel kapcsolatos állomány és a német testvérvárostól, BadSoberheim-tól,
kapott közel 600 db német nyelvű könyv.
Az óvodák is rendszeresen elhozzák a gyerekeket a könyvtárba mesehallgatásra,
vagy papírszínházi előadásra. Örvendetes, hogy a környék iskoláiból is egyre
gyakrabban elhozzák a gyerekeket, hogy megismerjék a könyvtárat és részt
vegyenek egy-egy rendezvényen.
Az önkormányzat belvárosi rekonstrukciós pályázata jóvoltából 2014-ben teljesen
megújult a könyvtár külsőleg és belsőleg egyaránt, s ezáltal sokat javult esztétikailag
a környezet.
A Borsodi Tájház és Borsodi Földvár a város és a kistérség egyetlen közérdekű
muzeális kiállítóhelye. Nagy elismerést arat mind a város lakói, mind az idelátogató
vendégek körében. A város óvodái, általános iskolái és középiskolája rendszeresen
elhozza diákjait az intézményegységbe, de vannak a megyében működő más iskolák
is, melyek rendszeresen elhozzák diákjaikat. Kérésre részletesen bemutatják a
kiállításait és az államalapítás kori földvárat, mely a történelmi Borsod vármegye
névadója és első ispánsági és egyházi központja, de rendhagyó óra keretében
bemutatják a Bódva völgye műemlékeit, irodalmi hagyományait és régészeti emlékeit
is. A tájház az Edelényi Helytörténeti Napok programjainak a helyszíne, a Borsodi
Művészeti Fesztivál edelényi rendezvényei közül egy megrendezésére és a Tájházak
Napja programra is itt kerül sor. A város intézményei és civilszervezetei is szívesen
rendeznek a tájház csűrjében és udvarán különböző összejöveteleket.
2013-ban a Vadászy ház istállója helyén az önkormányzat által benyújtott pályázat
segítségével egy új épületrész készült, melyben kiállítás, előadóterem és egy
vizesblokk nyert elhelyezést, az udvaron történelmi játéktér készült.
A 2013-ban megalakult Borsodi Tájház Kemencés Baráti Köre évente több
alkalommal rendez gasztronómiai programokat kenyérsütéssel egybekötve (Kocsonya
verseny és pálinkamustra, farsangi fánk kóstolás, házi sütemények, lekvárok,
savanyúságok versenye, stb.)
A tájház három épületében és a hozzájuk tartozó portákon az alábbi kiállítások
láthatók:

Szathmáry-Horkay ház (Borsodi út 155.)
-

Egy kisnemes család tisztaszobája
Nevezetes emberek Edelényből és a Bódva völgyéből
Katona emlékek
Könyvtártörténeti emlékek a 20. századból
Régi rádióink
A Borsodi Földvár: Egy államalapítás kori megyeszékhelyünk
A méhészkedés eszközei (Az udvaron)
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Szűcs-Kiss-Szarka ház (Váralja u. 1.)
-

Népi lakáskultúra a Bódva mentén a 20. század elején
20. század eleji konyha
Hodossy-gyűjtemény. Csengők, kolompok, juhászkampók
Cipészműhely
Kádárműhely
Kerékgyártó műhely
Kovácsműhely
20. század eleji nyári konyha
Eszközök a háztáji gazdaságban

-

Csipkék (Kachelmann textilgyűjtemény)
Szőttesek, ülőguzsalyok, mángorlók
Hímzések, szövőszék, rokkák
Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince

Vadászy ház (Váralja u. 2.)

A Városi Televízió (Borsodi út 9.) a városban zajló eseményekről ad tudósítást
heti rendszerességgel, kétszeri ismétléssel. A képviselő-testület üléseiről minden
alkalommal felvételről tudósít, mert a testület 2014 végétől a Városháza
dísztermében tartja az üléseit, és a kapcsolat a stúdió és a Városháza között még
nem épült ki. Képújsága, amely a város intézményeinek, civilszervezeteinek,
vállalkozóinak és a lakosságnak biztosít hirdetési, reklámozási lehetőséget,
folyamatosan, állandó frissítéssel látható. Ma már több környező település is
figyelemmel kísérheti a műsorát és képújságát
A Panzió és a Rakaca-tavi Pihenő 18-18 ággyal várja a városba és a járásba
érkező vendégeket.
A város gyermekétkeztetését biztosító Konyha a bölcsődés korosztálytól a
középiskolás korosztályig látja el a nevelési, oktatási intézmények gyermekeinek
étkeztetését. Négy helyen működik melegítő konyha, ahová naponta szállítják az
ételt.
Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely
segítségével több kisközösség is működik a városban. A Hagyom ányőrző
Népdalkör 1974-es megalakulása óta számtalan fellépésen van túl. Az együttes
repertoárja fokozatosan bővült, s előadásukban több helyi gyűjtésű népdal is
megszólalt a hosszú évek alatt. Rendszeresen szerepelnek találkozókon, falunapokon
és minősítéseken. Vezetőjük Dobi Zoltánné. A Díszítőm űvészeti K ör tagjait a
kézimunka szeretete hozta össze 1976-ban. Gál Andrásné, népi iparművész
irányításával országos kiállításokra is eljutnak a kör tagjainak szemet gyönyörködtető
munkái. A történelmi Magyarország különböző tájegységeinek hímzésvilágát
megismerve készítik csodálatos kézimunkáikat. Az Edelényi Férfikórus 1979-ben
alakult. Az Arany fokozatú minősítéssel rendelkező, létszámában mára már erősen
megcsappan együttes még ma is rendszeres szereplője a város és a kistérség
rendezvényeinek. Vezetőjük Juhász Andorné.
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A M iklós Gyula K ertbarát K ör 1976-ban alakult meg a Városi Könyvtárban (Akkor
Járási Könyvtár) az akkori könyvtárigazgató Slezsák Imre irányításával. Létrejöttét
motiválták a könyvtár által rendezett szakíró-olvasó találkozók, mezőgazdasági
szakmai előadások iránti nagy érdeklődés, a lakosság azon törekvése, hogy a
kertészkedésbe, szőlő-gyümölcstermesztésbe befektetett munka minél nagyobb
eredménnyel járjon. A rendszeres összejöveteleken gyakran segítik szakemberek
előadásaikkal a kör tagjainak munkáját. Hosszú éveken keresztül rendezője volt a
helyi bortermelők boraiból rendezett borversenynek, melyet már az Edelényi Hegyek
Közössége szervez minden évben, és társrendezőként segítenek a versenyben. A kör
vezetője Pantó Péter.
A Borsodi Tájház K em encés Baráti K öre a népi lakóházak elengedhetetlen
építményeként jelen lévő kemence újra felfedezése, az abban sütött kenyér és
hagyományos ételek sütésének felélesztésére jött létre 2013-ban. A kör vezetője
Lupaneszku Viktor.
A város közművelődési stratégiájának elkészítésekor feltétlenül meg kell
említenünk azokat az intézményeket, civilszervezeteket, melyek a szélesebb körben
értelmezett kulturális tevékenységet folytatnak, hisz munkájuk kapcsolódik a város
közművelődési törekvéseinek megvalósításához.
A városban két óvoda működik, az önkormányzat által fenntartott Edelényi
Mátyás Óvoda és Bölcsőde, valamint a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye által
fenntartott Oltalom Tagóvoda. A Mátyás óvoda 2013-ban csatlakozott a
Néphagyományőrző
Óvodapedagógusok
Egyesületéhez.
Elkészítették
a

Néphagyomány éltető, természetközeli, családokkal együttműködő óvodai
programot, melynek szellemében nevelik a gyerekeket. Az Oltalom Tagóvoda

2005áprilisától, Nagy Jenőné Csak Tiszta Forrásból, Óvodai nevelés a művészetek
eszközeivel alternatív program keretében végzi pedagógiai munkáját. Az intézmény
2013. áprilist 14-től bekapcsolódott a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács munkájába, a
hálózat tagjaként kapcsolatot tartanak a tehetséggondozó szervezetekkel, óvodákkal,
az intézmény Akkreditált Kiváló Tehetségpont.
Az óvodákban folyó nevelőmunka a gyermekek kultúra iránti érdeklődésének
felkeltését segíti. Az óvodások rendezvényeken való fellépései mindig sikert aratnak a
közönség körében.
Három általános iskola van a városban. A Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye a
fenntartója a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és
Alapfokú Művészeti Iskolának, míg a Borsodi Általános Iskola fenntartója a
Klebersberg Intézményfenntartó Központ,üzemeltetője pedig a város önkormányzata.
Az általános iskolákban folyó szakköri munka, a Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskolában folyó művészetoktatás a tanulók egy-egy művészeti ágban
történő kiteljesedését segíti elő. A különböző tantárgyi versenyeken,
szavalóversenyeken való részvétel és a nemzeti ünnepekről való méltó
megemlékezés a nemzettudatot és a magyar kultúra iránti elkötelezettséget jelenti. A
sportversenyek és a testnevelés órák az egészséges életmódra, a rendszeres
testmozgásra nevelik a gyerekeket. A környezettudatos és környezetvédelmi nevelést
nemcsak a tanórák szolgálják, hanem a tanórákon kívüli rendezvények is (Madarak
és fák napja, a Víz világnapja stb.). Az erkölcsi nevelés az etika tanításán és a
hittanoktatás segítségével valósul meg.
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A harmadik iskola az Új Esély Oktatási Központ, amely kezdetben az enyhén
értelmi fogyatékos és halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolás korú tanulók
nevelését látta el, ma már azonban óvodai, általános iskolai és szakiskolai oktatást is
ellát.
Mint az országban, úgy városunkban is egyre több civilszervezet vesz részt
kulturális és sport rendezvények szervezésében. A Bódva-völgyi Tömegsport
Egyesület a Bozsik program keretében a labdarúgás iránt érdeklő gyermekekkel
foglalkozik. A felnőtt csapat (U19 és U16-os utánpótlás csapatokkal) az Edelényi FC
keretén belül működik.
Az Edelény Város Technikai és Tömegsport Egyesülete a lövészetet, mint
technikai sportot, s az azt kedvelők táborát fogja össze. Rendszeresen szervez
nemcsak a tagjai, hanem az érdeklődők számára is lövészversenyt a kastélykerti
lőpálya megszűnése óta a tomori lőpályán. Rendszeresen részt vesznek megyei és
országos versenyeken, ahonnan rendszerint szép eredményekkel térnek haza.
A Hozsanna Vegyes Karfőként egyházi kórusműveket éneklő együttes. Az egykori
katolikus énekkar jogutódjaként szerveződött újjá 1990-ben. A város
zenekultúrájának sokszínűségéhez járul hozzá a kórus, melyet Juhász Andorné vezet.
Rendszeresen szerepelnek a város egyházi és világi rendezvényein.
A Szinva-völgyi Alapfokú Művészeti Iskola edelényi tagozata a magyar
néptánc és népzene szeretetére neveli az ifjúságot. Növendékei rendszeresen
fellépnek a város rendezvényein, ezzel is emelve egy-egy rendezvény színvonalát. A
szülők sok áldozatot hoznak a tagozat fenntartása érdekében. Utánpótlás bázisa a
Császta Néptáncegyüttesnek.
A Császta Néptáncegyüttes és Hagyományőrző Egyesület egyesületi
formában működik és a Szinva-völgyi Alapfokú Művészeti Iskola edelényi tagozatán
végzett és oda járó fiatalokból áll. Rendszeres szereplői a város, a járás és a megye
településein rendezett programoknak. Tagjai magas színvonalon művelik a magyar
néptáncot. Munkájuk elismeréseként a város önkormányzata 2016-ben Pro urbe
Edelény Emlékéremmel tüntette ki a csoportot.
Az Edelényi Hegyek Közössége az egykor jó színvonalú szőlő- és bortermelés,
valamint gyümölcstermesztés, az elmúlt években visszaszerzett, jó hírnevét kívánja
megőrizni, öregbíteni a város szőlőhegyein. Évek óta következetesen végzett
munkájuk gyümölcsöző eredményeként több mint egy évtizede kiváló eredményeket
érnek el a helyi szőlősgazdák a helyi, megyei és országos borversenyeken. E sikerek
ellenére sajnos egyre több az elhagyott szőlőterület a város hegyein. A Császtai
Szőlőhegyen jelentős társadalmi munkával, és szponzorok, valamint az önkormányzat
segítségével rendezvények megtartására alkalmas területet alakítottak ki, útjára
indították a Császtai Búcsút, Kálváriát építettek, szobrot állítottak, borkutat helyeztek
el.
A Nyugdíjasok Közössége a város idős lakosait fogja össze, és rendszeresen
szervez számukra kirándulásokat, fürdő-túrákat, valamint társas összejöveteleket.
Szervezettségük, a vezetőség áldozatos munkája példa értékű valamennyi közösség
számára.
Az Edelényi Őszikék Nyugdíjas Klub 2012 őszén alakult a nyugdíjas évek
szervezett formában történő tartalmasabb eltöltése érdekében. Tagjai számára
kirándulásokat, színházi látogatásokat, ismeretterjesztő előadásokat szervez.
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Az Edelényi Városi Sportegyesület keretén belül ma már csak a sakk
szakosztály működik, amely évek óta kiemelkedő eredményeket ér el országos
szinten is. Kiváló munkát végeznek az utánpótlás nevelés területén. Rendszeresen
segítik az általános iskolások sakkversenyeit.
Pályázati pénzek segítségével rendszeresen szervez egy-egy kulturális rendezvényt
évente a Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesülete és az Edelényi
Térségfejlesztő Műhely.
A városban jelen lévő történelmi egyházak a keresztény kultúra terjesztésében
vállalnak jelentős szerepet.
A színvonalas környezeti kultúra kialakítása érdekében komoly erőfeszítéseket tesz
évek óta a város önkormányzata. Építi úthálózatát, járdáit, parkosít, új tereket épít,
felújítja a város épületeit. Azonban a rongálók, a virág tolvajok miatt olykor ez
sziszifuszi munkának tűnik. Ez a gond állandóan visszatér a városunkban is.
Reméljük, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor ilyen problémák már szóba sem
kerülnek.
A város kulturális életében új intézményként jelent meg 2014-ben az Edelényi
Kastélysziget, melynek vagyonkezelője a Forster Központ, üzemeltetője a Budavári
Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. Az intézmény a felújított és
kiállításokkal berendezett L’Huillier-Coburg barokk kastélyban jött létre és
rendszeresen szervez kulturális rendezvényeket. Rendkívül szép környezetben
fogadja a kastély a vendégeket, és színvonalas kiállítások fogadják a látogatókat.
STRATÉGIA
A közművelődési tevékenységet folytató intézményeknek ma (mint eddig, de ma
különösen) az a szerepük, hogy a lakosság széles részének nyújtsák egyrészt a
kultúra, különösen a társas, közösségi művelődés, másrészt társas együttlét
lehetőségét, a könyvekhez való hozzájutást, a helyi értékek bemutatását, a modern
technika adta lehetőségek igénybevételét. Különösen azok számára akiknek erre
nincs közvetlenül módjuk; a fiatalok számára, akik még nem alakították ki a maguk
megfelelő gyakorlatát, de fogékonyak, és koruknál fogva is vonzódnak a közösségi
tevékenységekhez; a nyugdíjasoknak, akik még mindig szeretnének valamilyen
művelődési tevékenységet folytatni; mindazon értelmiségi és nem értelmiségi rétegek
számára, akik szenvedélyesen foglalkoznak kulturális tevékenységgel, és helyet
keresnek maguknak.
A szakmai elemzések és a pályázati támogatások kapcsán kimutatható, hogy a
hazai közművelődésben, így városunkban is az ünnepi kultúra, a szabadtéri
programok és nagyrendezvények iránt a legnagyobb az igény. Ezért fontosnak tartjuk
a városunkban évek óta színvonalas rendezvényként jelen lévő ünnepi programok
népszerűsítését, a már több éve sikerrel megrendezésre kerülő Edelényi Helytörténeti
Napok; Tájházak Napja; Borsodi Művészeti Fesztivál edelényi rendezvénye;az
Edelényi Napok, az Ünnepi Hangverseny elkövetkezendő években történő
szervezését, valamint anyagi források megteremtését hasonló nagyságú, új típusú
rendezvényekhez. Ezek szervezése egyre fontosabb szerepet tölt be a kulturális
turizmus fellendítésében, a helyi értékek egyetemessé válásának folyamatában.
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A helyi értékek feltárása, bemutatása érdekében hozta létre az önkormányzat a
Helyi Értéktár Bizottságot 2013-ban.
A helyi társadalom dinamikájának pontos jelzője a közművelődés gyakorlatában
megvalósuló közösségi aktivitás. A helyi kultúra ápolásában, a helyi közélet
szervezésében, a helyi igények szakszerű feltárásában és kielégítésében
meghatározó szerepe van a közművelődés intézményeinek, civil szervezeteinek és az
itt dolgozó szakembereknek. Jelentősen erősíti a közművelődési intézmények
beágyazottságát mindazon tevékenységek szervezése, melyek közhasznú ismereteket
hordoznak, elősegítik a változó élethelyzetekhez való sikeres alkalmazkodást,
hozzájárulnak az életminőség javulásához.
Az életmód és életminőség javításánál fontos cél az általános műveltség növelése,
a kulturális szocializáció minőségi fejlesztése, a társadalmi beilleszkedési zavarokkal
küzdők életvezetési problémáinak segítése, a felnőtt korú népesség bevonása és
fogékonnyá tétele a minőségi kultúra iránt, amely erősíti a tanulási készséget, a
nyitottságot, a kulturáltságot, és felkészít a demokratikus társadalmi viszonyok
közötti együttélés normáira, mintáira, az öntudatos és aktív állampolgári létre. Ennek
keretében kiemelt figyelmet kell fordítani az egész életen át tartó tanuláshoz való
hozzáférés esélykiegyenlítésére, gondoskodni kell arról, hogy mindenkihez eljussanak
a felnőttképzési lehetőségek, a közművelődési intézményekben működő szakkörök,
klubok, bemutatók és más együttlétek alkalmain megszerezhető nem-formális
kompetenciák. A már működő klubok, szakkörök, öntevékeny művészeti csoportok
helyigényének kielégítése, szakmai munkával történő támogatása továbbra is
feladata kell, hogy legyen a helyi közművelődésnek, segíteni kell újabb csoportok
megalakulását, az alulról jövő kezdeményezéseket támogatni kell e területen is.
Időskorúak közművelődése
Az időskorúakat minél nagyobb számban be kell vonni a helyi közművelődés
folyamatába. Célunk, hogy az idős korban végzett művelődési tevékenységekkel és
igénybe vett szolgáltatásokkal az inaktív évek a személyiség életútján kreatív
energiákat felszabadító, új kompetenciák elsajátítására alkalmas, tevékeny
életszakasz legyen. Ennek sikeres megvalósítása esetén nő a harmonikus
életvezetésű időskorúak száma, csökken a számuk az egészségügyi és szociális
ellátásban, gazdagabb lesz a generációk, így a közösségek együttműködése, mentális
egészsége a mindennapi életben.
A munkaerőpiacról folyamatosan kilépő generációk sajátos problémákkal kerülnek
szembe, melyek megoldásában a közművelődés illetve a kulturális szokások tudatos
formálása alapvető szerepet játszik. Az aktív időskor elérése érdekében a következő
feladatok végrehajtását tartjuk fontosnak:
- az élethosszig tartó tanulást, művelődést, képzést elősegítő alkalmak szervezése, az
ehhez szükséges kiegészítő anyagok elkészítése,
- a közösségi együttlét változatos formáinak biztosítása,
- a személyes fontosság, méltóság megnyilvánulási alkalmainak a megteremtése, a
helyi közéleti aktivitás elősegítése,
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- a jó vagy viszonylag kedvező egészségi állapot megőrzéséhez szükséges prevenciós
kompetenciák elsajátítása,
- a generációk közötti együttműködések elősegítése, egymás jobb megismerésének,
az egymás iránti szolidaritás fejlesztése,
- a tudatos életvitel formálása,
- az időskori kreativitás kibontakozását elősegítő programokhoz, terápiákhoz,
utazásszervezésekhez, csoportformákhoz szükséges anyagok, tematikák, segédletek
elkészítése,
- a fenti tevékenységeket szervező, vállaló intézmények és civil szervezetek
támogatása.
Városunkban hosszú évek óta kimagaslóan jó eredményeket ér el a fenti feladatok
egy részének ellátásában a Nyugdíjasok Közössége. Munkájuk segítéséhez továbbra
is szükség van a közművelődési, oktatási és egészségügyi intézmények
támogatására, az önkormányzat segítségére.
Gyermekek és az ifjúság közművelődése
A gyermekek és az ifjúság körében fontos feladat az iskolán kívüli szabadidős
tevékenység, kultúrájának fejlesztése. A korosztály körében végzett munka célja,
hogy minél korábbi életkorban kialakuljon a kultúra iránti fogékonyság, annak
érdekében, hogy később javuljanak a művelődési, önalakítási, munkavállalási
esélyek. A kultúra iránti érzékenységet gyermekkorban kell megalapozni, hogy
igénnyé váljon a műveltség, és alapkészséggé legyen az alkotás, elsajátítás és a
befogadás. További cél a környezettudatos életszemlélet minél korábbi
életszakaszban történő kialakítása is.
A mai Magyarország társadalmi viszonyai között a gyerekek jelentős részének
kevés az esélye, hogy a kultúrát örömforrásnak, hasznos segítőtársnak, a teljes élet
részének élje meg. Fontos célként tűztük ki, hogy minél több gyermek és fiatal minél
változatosabb formában részesüljön a kultúra befogadásának és művelésének
élményében. Ennek érdekében sikeres munkát végeznek évek óta a város óvodái,
általános iskolái és középiskolája. Az oktató, nevelő munkán túl komoly hangsúlyt
fektetnek a tanulók kulturális, néprajzi élményeinek gyarapítására, mely munkájuk
segítésében a város közművelődési intézménye is jelentős szerepet vállal. Az
intézmények ez irányú tevékenységének segítése továbbra is fontos feladata a
városnak. A gyermekek és fiatalok számára szervezett rendezvények
(hangversenyek, rendhagyó órák, játszóházak, író-olvasó találkozók, versenyek stb.)
folytatása mellett új utakat kell keresni az interaktív művelődés megteremtése
érdekében.
Kulturális turizmus
A kulturális turizmus, a környezettudatos életszemlélet, a környezetvédelem
területein célunk az egyes kulturális értékek vonzerővé fejlesztése, ösztönzése és
azok turisztikai hasznosítása, munkahelyteremtő lehetőségeinek kiaknázása. A tágan
értelmezett magyar kulturális örökség megőrzését minden turisztikai fejlesztésnél
előtérbe kell helyezni. Fontos, hogy az egyes desztinációk jellegzetességei
fennmaradjanak.
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A hagyományokra épülő sajátos arculat kialakításával, megőrzésével érhetik el a
piacon a megkülönböztetést. Tudatosítani kell a helyi lakosságban, hogy
hagyományaik, helyi értékeik továbbéléséhez sok esetben a turizmus az egyetlen
eszköz. Az épített értékek tudatos, átgondolt hasznosításán keresztül az adott
helyszínek többletbevételekhez juthatnak. Ez anyagi bázist biztosít az értékek
fenntartásához és fejlesztéséhez, így elérhető, hogy a jelenleg fokozatosan romló
értékek megújuljanak és hozzájáruljanak a helyi lakosság önbecsüléséhez is. E
folyamatban a közművelődési intézményeknek kiemelt szerepe van.
A fenti területeken pályázatok segítségével jelentős eredményeket értünk már el (a
Borsodi Tájház területének fokozatos növelése vásárlás útján és a Vadászy ház
felújítása, a Borsodi Földvár régészeti feltárása, az egykori cukorgyári épület (ipari
műemlék) megszerzése, stb.). Elkészült a L’Huillier Coburg-kastély felújítása és
turisztikai és kulturális központtá fejlesztése, amely jelentős befolyással lehet a város
idegenforgalmára és kulturális életére. A város anyagi helyzete továbbra is csak
pályázatok segítségével teszi lehetővé a kulturális jellegű fejlesztéseket a városban.
Korábbi szándékunknak megfelelően továbbra is törekszünk a Borsodi Földvár
történelmi emlékparkká alakítására a feltárt boronaházak és államalapítás kori
esperesi templom, valamint a nemzetségfői lakótorony újraépítésével. Az egykori
cukorgyári épület (magtár) többfunkciós kialakítása a célszerű. Egy gyermek fedett
játszótér, kiállító terem, ifjúság számára biliárd terem és kávézó jól kiegészítené a
kastélyba tervezett programokat és hosszabb idő eltöltésére ösztönözné a
városunkba érkező turistákat. A Császtai szőlőhegyen megkezdett munkák folytatását
is fontos feladatnak tartjuk. Az egykori uradalmi présház felépítése megtörtént.
Pályázati pénzből egy nagyméretű fedett terület kialakítását tervezzük, ahol
szalonnasütésre és grillezésre kialakított helyek kerülnének kialakításra. Ez is jól
szolgálná a helyi és az ideérkező emberek társas, közösségi életét, és a szőlőhegy
turisztikai vonzerejét.
Civil szervezetek
Fontos feladatnak tekintjük a kulturális feladatok ellátását felvállaló civil
szervezetek és intézmények együttműködésének fejlesztését, és ha igény van rá,
részvételük elősegítését a helyi társadalom kohéziójának erősítésében. A civil
szervezeteknek sajátos helye van a helyi társadalom azonosságtudatának
formálásában, a társadalmi összetartozás erősítésében, a helyi közösségek
önállóságának kialakításában.
A civil társadalmat összekötő közös nevező az állampolgári részvétel tudatosításán,
aktivitásán alapul. A helyi és országos civil szervezetek sokféle- köz és közhasznú
feladatot látnak el:
- biztosítják az állampolgárok közéletbe való bekapcsolódását,
- keretet adnak a különböző érdeklődésű csoportok szerveződésének, közösségi
programok generálói,
- elősegítik a partnerség és hálózatosodás társadalmi kohéziót erősítő létrejöttét,
- hozzájárulnak a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi integrációjának
megvalósulásához,
- jelentős szerepük van a nemzeti érzés, a hazaszeretet kialakításában és
megtartásában, a magyarság kulturális örökségének értő ápolásában,
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- elősegítik a kulturális entitások autonómiájának kialakulását, érvényesülését,
- a többszörösen hátrányos rétegek körében elősegítik a visszatérést
munkaerőpiacra.
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A civil szektor néhány problémájának felsorolása érzékelteti a tevékenységek sikeres
ellátásának a korlátait. Ezek közé tartozik az intézményesülés hiánya, a stabil
működési feltételek hiánya, a programokhoz szükséges források esetlegessége, az
önfenntartó képesség alacsony színvonala, a nyilvánosság elérésének számos, de
mindenekelőtt pénzügyi akadálya. Segítenünk kell e hiányosságok fokozatos
felszámolását, a kiszámítható tervezést és a tevékenységek eredményének mind
nagyobb nyilvánossághoz történő eljuttatását. Támogatnunk kell működésüket és
programszervezésüket, a civil segítők hálózatának kiépítését, a nemzeti érzést és
hazaszeretetet fejlesztő programjaikat, tevékenységüket.
A városunkban működő civil szervezetek sokszínű tevékenységet fejtenek ki.
Munkájuk jelentős szerepet tölt be a helyi kulturális élet szervezésében.
Együttműködnek az önkormányzattal, az oktatási és közművelődési intézményekkel.
Feladatunk, hogy anyagi lehetőségeinkhez mérten a jövőben is támogassuk
tevékenységüket, segítsük sajátos eszközeinkkel rendezvényeik szervezését.
Népművészet és hagyományápolás
A múlt, jelen és jövő összekapcsolását jól szolgálja a népművészet és a
hagyományápolás, melyek meghatározói a helyi közösségi élet, a hiteles identitás
alakításában, a település megtartó képességének erősítésében, valamint az
értékteremtésben, az átörökítésben.
A helyi közösségek aktivitásának fokozására kitűnő lehetőségeket kínál a népi
kézművesség különböző szakágainak felelevenítése, különösen, amikor helyi
hagyományok is fellelhetők, és a 21. század mindennapi életében is funkcionális
szerepet kaphatnak.
Ebbe a tevékenységbe jól beleillik a helyi értékek felkutatásában és megismerésében
oroszlánrészt vállaló helytörténészeknek, honismereti munkát folytatóknak a
tevékenysége.
A Borsodi Tájház alkalmas hely az alábbiakban vázolt, támogatásra érdemes
tevékenységek megvalósítására:
- A kézművesség, mint gazdasági tevékenység, mint kulturális tevékenység, mint
közösségformáló, egészségterápiában, rehabilitációban alkalmazható módszer és
lehetőség, mint személyiségformáló, identitásalakító erő.
- A népművészet, a kézművesség, mint idegenforgalmi bázisérték. A tájegységi
értékek bemutatására − népi kézművesség, népi építészet, népi gasztronómia,
gazdálkodás és népművészet, termékfeldolgozás, tartósítás. Tematikus vagy átfogó
hagyományőrző utak meghirdetése és megszervezése, illetve egyéni igény alapján is
bejárható hagyományőrző utak közzététele.
- Néptánc fesztiválok, népművészeti kiállítások, kézműves vásárok, nemzetközi
népdalos találkozók, helytörténeti gyűjtések, a Honismeret napjának megünneplése.
Továbbra is támogatni kell a helyi honismereti mozgalmat, a helytörténeti kiadványok
megjelenését, kiadását, kézműves táborok szervezését, a Díszítőművészeti Kör
munkáját, meg kell teremteni egy népművészeti alkotóház létrehozásának feltételét,
ahol több népi kismesterség bemutatására, elsajátítására nyílik lehetőség.
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Infokommunikációs technológiák
Segíteni kell az infokommunikációs technológiák és közösségi tartalmak
elterjesztését a közművelődési intézményrendszer keretein belül is. Célunk, hogy a
közművelődési intézmények és azok látogatói számára korszerű infokommunikációs
technikák álljanak rendelkezésre, javuljon az információkhoz való szabad és széles
körű hozzáférést biztosító technikai és tartalmi háttér.
Az infokommunikációs technológiák fejlődése és terjedése újjászervezi a meglévő
társadalmi kapcsolatok hálózatát, megváltoztatja a kulturális beágyazódást, új
kommunikációs sémákat alakítva ki az egymással való kapcsolattartásban, új
lehetőségeket biztosít a tanulásban és a munkavégzésben egyaránt.
Ezen a területen a következő célok megvalósítását kell szem előtt tartani:
- a digitális megosztottság csökkentése (intézményi és felhasználói szinten),
- kulturális javak megőrzése, a digitalizálási folyamat meggyorsítása,
- az adatok és információk szabad áramlása és hozzáférhetővé tétele,
- szakmai szemléletváltás (techno-pesszimisták bevonása),
- a kulturális intézmények infrastruktúrájának fejlesztése, működési feltételeinek
javítása,
- új, minőségi kulturális tartalmak internetes megjelenítése, a meglévők
fejlesztése,
- kreativitás és innováció ösztönzése,
- kulturális adatgondozói hálózat kiépítése.
Az infokommunikációs hálózatot pályázati pénzből sikerült fejleszteni a Városi
Könyvtárban. Az itt kiépített eMagyarország pont jól szolgálja a fenti célokat,
azonban további fejlesztésekre is szükség van. A könyvtári állomány ma már teljes
egészében számítógépes katalógusban kereshető, az érdeklődők otthonukból is
elérhetik.
Összegzés
A város mindig gazdag, meg-megújuló kulturális életének továbbfejlesztéséhez
adottak a feltételek és a szándék is mindenkor jelen van a helyi társadalomban.
Azonban az egyre szűkülő anyagi források rendszeresen kerékkötői ezen feladatok
maradéktalan végrehajtásának. Az állami költségvetés csak 1140,- Ft/fő (2016-os
adat)fejkvótát biztosít a települések közművelődési feladataira, s így egyre nagyobb
anyagi teher hárul az önkormányzatra. Reméljük, hogy a sikeres pályázatok sorát
mind az intézmények, mind az önkormányzat folytatni tudja, s ezáltal a fejlesztések
továbbra sem maradnak el a kultúra területén.
Felhasznált dokumentumok
- Maróti Andor: Kultúraközvetítés és/vagy közösségi művelődés = Szín. 15/1. 2010.
február
- A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
- Magyarország Alaptörvénye,
- Edelény város Közművelődési rendelete.
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Záradék:
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelény Város Közművelődési
Stratégiája 2016-2020. dokumentumot az 57/2016.(IV21.) határozattal jóváhagyta.

Edelény, 2016. április 21
P.H.
Vártás József
jegyző
8./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének
elfogadásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 71./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
58/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi
belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról
Edelény
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
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Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső
ellenőrzési jelentését a határozat mellékleteként
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, belső ellenőr
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Melléklet az 58/2016.(IV.21.) határozathoz

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
2015.

Készítette:

Jóváhagyta:

Edelény, 2016. február 15.

Edelény, 2016. április 14.

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 évente
határozott időre szóló megbízással egy fő belső ellenőrt foglalkoztattak 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 Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 2015. évben egy
másik belső ellenőr végzett belső ellenőrzést a szabályzatok, pénzügyi elszámolások,
számviteli nyilvántartások tárgyában, melynek megállapításait, az intézkedésekről
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 2015. 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 2015. évben lefolytatott ellenőrzések
során tett megállapításokat, továbbá az ezekkel kapcsolatban tett intézkedések
végrehajtását.
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I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
önértékelés alapján
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (Mötv.) 119.
§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni,
amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű,
gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A (4) bekezdés szerint a jegyző
köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés
működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi
önkormányzatnak a belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése szerint
a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének
biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést
végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének
közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv
vezetőjének küldi meg. Az irányító szerv belső ellenőrzést végezhet
a) az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél,
b) a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába,
vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében,
c) az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával
kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és
d) az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. § a) pontjában
meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál.
2012. év végén a belső ellenőrzési feladatok ellátása tekintetében változás
következett be, mivel az Edelényi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának
döntése alapján a belső ellenőrzési feladtok ellátása a Társulás keretében 2013. évtől
ellátatlan maradt. Ezáltal az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult
önkormányzatai: Edelény Város Önkormányzata, Abod Község Önkormányzata és
Szakácsi Község Önkormányzata úgy döntöttek, hogy a belső ellenőrzési feladatot a
feladat hatékonyabb, célszerűbb ellátása érdekében közösen, az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal útján látják el. 2013. március 1-jétől évente határozott időre
szóló megbízással egy fő belső ellenőrt foglalkoztattak, aki egyéni vállalkozóként
végezte a belső ellenőrzést.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál, a társult helyi és nemzetiségi
önkormányzatoknál, valamint intézményeiknél, 2014. évtől pedig az Edelény és
Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó
Társulásnál és az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásánál is a Közös Hivatalon
keresztül történik a belső ellenőrzési feladatok ellátása.
Az edelényi Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 2015. évben egy másik belső
ellenőr végzett belső ellenőrzést a szabályzatok, pénzügyi elszámolások, számviteli
nyilvántartások tárgyában, melynek megállapításait, az intézkedésekről szóló
beszámolót jelen éves jelentés tartalmazza.
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A belső ellenőr a tevékenységét a központi jogszabályok (Mötv., Áht., Ámr., különös
tekintettel a Bkr.), a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint a
belső ellenőrzési vezető által - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával - kidolgozott és a
költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott Belső Ellenőrzési Kézikönyv 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.
Az Áht. 70. § (2) bekezdése alapján a belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenysége keretében a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való
megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását vizsgálva
megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője
részére. A belső ellenőr az Áht. 70. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően
tevékenységét közvetlenül a jegyző irányításával végezte, így a függetlensége
biztosított volt.
I/1/a. A 2015. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok értékelése
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal társult önkormányzatai a belső ellenőrzési
feladatot közösen szervezték meg a Közös Hivatalnál, valamint a hozzá tartozó helyi
és nemzetiségi 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 2015. évi belső ellenőrzési terv tervezetét.
A 2015. évi belső ellenőrzési tervezésnél a következő prioritások kerültek
meghatározásra:
- korábbi belső ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, az
intézkedési
tervek
végrehajtásának
utóellenőrzése,
a
javaslatok
hasznosulásának kontrollja,
- a 2014. évi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzatok megalakulásának
következtében a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének
biztosítása, a pénzügyi-számviteli szabályzatok meglétének, aktualizálásának
ellenőrzése,
- a korábbi ellenőrzési tapasztalatok alapján a kötelezettségvállalás kezelésének
rendje, a pénz- és értékkezelés szabályszerűsége.
Az azonosított kockázati tényezők alapján elvégzett kockázatelemzés során a magas,
illetve közepes kockázatú folyamatok kerültek a 2015. évi ellenőrzési tervbe.
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A 2015. évi belső ellenőrzési munkatervet Edelény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 160/2015. (XI.26.) határozatával fogadta el.
Kimutatás a 2015. évben végzett ellenőrzésekről
Tárgy
Ellenőrzött szervezet
1. Az élelmezési
feladatellátás és térítési díj
beszedés
Művelődési Központ,
Könyvtár és Szekrényessy
Árpád Múzeum

2. Az élelmezési
feladatellátás és térítési díj
beszedés
Edelényi Mátyás Óvoda és
Bölcsőde

3. A kötelező gazdálkodási
szabályzatok meglétének
tárgyában lefolytatott
8/2013. számú ellenőrzés
utóellenőrzése
Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal
4. A házipénztár-kezelés
tárgyában lefolytatott
1/2014. számú ellenőrzés
utóellenőrzése
Abod Község
Önkormányzata
5. A házipénztár-kezelés és
a kötelezettségvállalások
kezelése tárgyában
lefolytatott 3/2013. számú
ellenőrzés utóellenőrzése

Cél
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 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.

Módszer

A szabályzatok,
dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű vizsgálata

A szabályzatok,
dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű vizsgálata

A korábbi ellenőrzés javaslataira
készített intézkedési tervben
Szabályzatok tételes
foglaltak megvalósultak-e, a
ellenőrzése
hiányosságok
megszüntetésre
kerültek-e

A korábbi ellenőrzés javaslataira
készített intézkedési tervben
foglaltak megvalósultak-e, a
hiányosságok
megszüntetésre
kerültek-e

A bizonylatok,
dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű, szükség
esetén tételes vizsgálata

Annak a megállapítása, hogy a
közfoglalkoztatást a hatályos
jogszabályok és a hatósági
szerződés alapján bonyolítottáke le

A bizonylatok,
dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű, szükség
esetén tételes vizsgálata
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Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal
6. A pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások
kezelésének tárgyában
lefolytatott 1/2014. számú
ellenőrzés utóellenőrzése
Edelényi Kistérség Többcélú
Társulása
7. A szabályozottság
ellenőrzése
Edelényi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzat
8. A szabályozottság
ellenőrzése
Edelényi Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzat
9. A 2013. évi
közfoglalkoztatás tárgyában
lefolytatott 5/2014. számú
ellenőrzés utóellenőrzése
Edelényi Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat
10. A szabályozottság és a
bizonylati rend kialakítása
Abodi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
11. A falugondnoki
gépjármű üzemeltetése
Szakácsi Község
Önkormányzata

12. A szabályzatok,
pénzügyi elszámolások,
számviteli nyilvántartások
ellenőrzése
Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft.

A korábbi ellenőrzés javaslataira
készített intézkedési tervben
foglaltak megvalósultak-e, a
hiányosságok
megszüntetésre
kerültek-e

A bizonylatok,
dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű, szükség
esetén tételes vizsgálata

A szabályszerű gazdálkodás
biztosítása
a
jogszabályi A szabályzatok elemzése,
előírásoknak
értékelése
megfelelő szabályzatok útján
A szabályszerű gazdálkodás
biztosítása
a
jogszabályi A szabályzatok elemzése,
előírásoknak
értékelése
megfelelő szabályzatok útján
A korábbi ellenőrzés javaslataira
készített intézkedési tervben
foglaltak megvalósultak-e, a
hiányosságok
megszüntetésre
kerültek-e
A szabályszerű gazdálkodás
biztosítása
a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelő
bizonylatok és bizonylati rend
kialakítása útján
Annak megállapítása, hogy a
gépjárműhasználat
és
az
üzemanyag
elszámolások
megfelelnek-e a pénzügyi és a
jogi szabályozásnak, illetve a
belső
szabályzatokban
foglaltaknak
A Kft. gazdaságos, hatékony és
szabályszerű működtetése, a
pénzforrások
felhasználása
szabályszerűségének biztosítása,
a
készletgazdálkodás
szabályszerű
biztosítása,
az
ingatlanok kezelésének, bérleti
díjak szabályszerű beszedésének
biztosítása
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A bizonylatok,
dokumentumok,
elszámolások tételes
vizsgálata

A szabályzatok elemzése,
értékelése, a bizonylatok
szúrópróbaszerű vizsgálata

A menetlevelek és
üzemanyag-elszámolások
tételes ellenőrzése

Mintavétel, szükség esetén
tételes vizsgálat

A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeumnál, valamint az
Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődénél az élelmezési feladatellátás és térítési díj
beszedés tárgyában tervezett ellenőrzés 2014. évben elmaradt, így a 2015. évi belső
ellenőrzési munkatervbe került tervezésre.
A 2015. évi ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések mindegyike végrehajtásra
került.
A jegyző kezdeményezésére – Szakácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének
67/2015. (IX. 29.) számú határozata alapján - soron kívüli ellenőrzésként került
végrehajtásra Szakácsi Község Önkormányzatánál a falugondnoki gépjármű
üzemeltetése.
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 155/2014. (XII. 17.) számú
határozatával átfogó belső ellenőrzést rendelt el az edelényi Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft-nél, melyet a versenyeztetés alapján egy másik belső ellenőr végzett el
egyéni vállalkozói megbízás keretében 2015. február 10. - április 15. között.
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, így e két soron kívüli ellenőrzés külön díjazás alapján történt.
Az ellenőrzések végrehajtása során a tervhez képest időbeli csúszások voltak,
melynek oka az előző évhez hasonlóan a 2014. évi számviteli változások okozta
leterheltségre, az új könyvviteli szoftver alkalmazásával kapcsolatos nehézségekre és
az egyre növekvő adminisztrációs tevékenységek vezethető vissza. A legnagyobb
nehézséget a Hivatalban végbemenő fluktuáció, valamint ennek következtében az új
dolgozók betanításának időigénye okozta.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál 2015. évben terv szerint összesen 10 db
ellenőrzés, 80 revizori nappal, terven felül 2 db ellenőrzés, 30 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 13 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 2016. évi belső ellenőrzési tervet, mely valamennyi
szervezetre vonatkozóan összevontan készült el.
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
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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
A belső ellenőr a 2015. évi ellenőrzések során egy esetben, Szakácsi Község
Önkormányzatánál a falugondnoki gépjármű üzemeltetésének soron kívüli
ellenőrzésekor tárt fel büntető eljárás megindítására okot adó cselekményeket.
Ennek következtében az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a
falugondnokot nyilatkozattételre szólította fel, aki ennek eleget tett, s az üzemanyag
utalvánnyal történt tankolás jogtalanul házipénztárból is felvett 3.000 Ft-os
ellenértékét az önkormányzat házipénztárába visszafizette. A Jegyző ezt követően
sikkasztás, csalás, valamint egyéb bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a
nyomozóhatóságnál. Az eljárás az éves belső ellenőrzési jelentés elkészítésekor még
folyamatban volt.

Ellenőrzés
tárgya
Szakácsi
Község
Önkormányzatánál
a
falugondnoki
gépjármű üzemeltetésének
soron
kívüli ellenőrzése

Ellenőrzés során tett
megállapítás (ok)
A menetlevéllel való
ellátás szabálytalan volt, a
menetlevelek kitöltése során
több súlyos szabálytalanság
is történt
A tankolások során is
szabálytalanságok történtek
A falugondnok egy
esetben az üzemanyag
utalvánnyal fizetett tankolás
értékét a házipénztárból
készpénzben is felvette
A tevékenységi napló
vezetése során is több
szabálytalanság merült fel
Túlzott kilométer
távolságokat számoltak el
Hétvégén és
munkaszüneti napon is
üzemelt a jármű
A menetlevelek és a
tankolási számlák nem voltak
összhangban
Az üzemanyagelszámolásokat a
falugondnok nem
megfelelően készítette el
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Esettípus

Státusz

Büntető eljárás

A
feljelentés
megtörtént,
a
nyomozás
folyamatban van.
A falugondnok a
3.000
Ft-ot
visszafizette.

Az ellenőrzés során tett megállapítások a II/1. pontban részletesen megtalálhatóak.
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.
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 2015. 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 4,87-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, s 2013. márciustól látta el a Közös Hivatal
belső ellenőrzését.
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. évben 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 2015. évben eleget tett.
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél 2015. évben belső ellenőrzést végző
Bartók Gábor is teljes mértékben megfelelt a jogszabályban előírt feltételeknek.
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.
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A belső ellenőr a tevékenysége során független, külső befolyástól mentes, pártatlan
és tárgyilagos volt. A tervezés, végrehajtás és a módszerek kiválasztása során
önállóan járt el.
I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek
Az ellenőrzési tevékenység során a belső ellenőr tekintetében a Bkr. 20. §-ában
foglalt összeférhetetlenség nem állt fenn, az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtása
biztosított volt.
I/2/d) A 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.
A 2014. évben életbe lépett új számviteli rend, valamint az ennek következtében
bevezetett új könyvviteli szoftver gyakorlati alkalmazása során több nehézség is
felmerült, mely leterhelte a dolgozókat. Ezen kívül az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalnál 2015. évben nagy volt a fluktuáció, így a feladatokat át kellett
csoportosítani, az új dolgozókat be kellett tanítani, mely sok időt vett igénybe. A
folyamatos változások a szabályzatok folyamatos átdolgozását, aktualizálást
igényelte, mely szintén időigényes volt.
A belső ellenőr részéről az ellenőrzési jelentések elkészülésének, realizálásnak
elhúzódását eredményezte, hogy a vártnál korábban szült.
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
gondoskodnak. Az ehhez kapcsolatos nyilvántartásmintát a belső ellenőr
rendelkezésre bocsátotta.
Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok biztonságos
tárolásáról az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 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 Hivatalnál, társult önkormányzatainál,
társulásoknál és az irányított költségvetési szerveknél a belső ellenőrzési tevékenység
a jelenlegi formában, külső szolgáltató igénybevételével megoldott.
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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.
A külső kapacitás által biztosított függetlenség és a jegyzőnek történő beszámolás
biztosította a javaslatok hasznosítását a vezetői intézkedések által.
2015. évben realizálódott a belső ellenőr korábbi javasolta, miszerint nagy figyelmet
szükséges fordítani az intézkedések végrehajtásával kapcsolatos visszacsatolásra,
beszámolásra. Erre a jövőben is javasolt nagy figyelmet fordítani.
A korábbi évekhez hasonlóan javasolt az anyagi lehetőségek függvényében
mérlegelni az ellenőrzések számának növelését különösen a még nem vagy már
régen ellenőrzött területeken.
A pénzügyi-számviteli szabályzatok folyamatos karbantartása a számos szervezeten
belüli változás miatt sok időt vett igénybe, így javasolt megfontolni a szabályzatok
külső szakértő általi megbízásával történő karbantartását.
I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása
2015. 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.
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1. A Művelődési Központ, Könyvtár és Szekrényessy Árpád Múzeumnál és
az Edelényi Mátyás Óvodánál az élelmezési feladatellátás és térítési díj
beszedésének ellenőrzése
A 2015. évi tervben szereplő 1/2015. és 2/2015. számú ellenőrzésekről összevont
ellenőrzési jelentés készült.
Megállapítások:
• A konyha korábban a Városi Oktatási Központhoz, majd a Borsodi Általános
Iskolához tartozott, a vizsgálat évében, 2014-ben a Művelődési Központ szervezeti
egysége volt. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazta a
konyhára vonatkozó szabályozást.
• A konyha biztosította az Edelényben működő önkormányzati és egyházi
fenntartású oktatási intézmények tanulóinak és dolgozóinak étkeztetését. A
központi konyha mellett a Mátyás Óvodához tartozóan 3 tálalókonyha és a Borsodi
Általános Iskolában további egy tálalókonyha működött, ahová gépjárművel
hordták az ételt.
• A központi és tálalókonyhák részére Kazincbarcika Város Önkormányzat Jegyzője
2015. április 20-án új működési engedélyeket adott ki, valamint beszerezték a
Vásárlók Könyvét is.
• A konyha élelmezési feladatellátására vonatkozóan Élelmezési Szabályzatot
készítettek.
• A konyhai dolgozók munkaköri leírásokkal rendelkeztek, melyeket a Művelődési
Központ igazgatója hagyott jóvá.
• Az élelmiszerkészleteket számítógépes program segítségével tartották nyilván. Az
élelmiszerkészleteket a főkönyvi könyvelésben nem megfelelően rögzítették, mivel
a raktárkészletet nem tartották nyilván, illetve az év végi készletértéket a
beszámolóban nem mutatták ki. Év végén mennyiségi leltárfelvétel történt, melyet
kiértékeltek.
• A vásárolt élelmiszerkészletek élelmiszer raktárba történő bevételezésére
megfelelően bevételezési bizonylattal került sor, melynek egy példányát aláírással
ellátva a számlához csatolta az élelmezésvezető.
• A Művelődési Központnál a kifizetések teljesítésigazolása, utalványozása,
érvényesítése és ellenjegyzése megfelelően megtörtént, azonban az ehhez tartozó
szabályozás és írásbeli felhatalmazások felülvizsgálatra szorulnak.
• Az élelmiszerraktárból kiadott élelmiszereket Kivételezési bizonylaton rögzítették,
melyeken csak az utolsó sorban szerepeltek az aláírások, így olyan mintha csak az
utolsó étkeztetés esetében történt volna meg az utalványozás és az alapanyagok
átvétele.
• Az edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsődénél 2013. évben lefolytatott belső ellenőrzés
javasolta, hogy az Óvoda részére biztosított étkeztetés díját (nyersanyag + rezsi)
önköltségi áron, általános forgalmi adóval növelten számlázzák át az önálló
adószámmal rendelkező intézmény részére, mint egyéb vendéglátást, amelyet az
intézmény vásárolt szolgáltatásként számolhatna el, ugyanúgy, mintha azt bármely
más külső szolgáltatótól (gazdasági társaságtól) vásárolná, azonban ez nem
történt meg, továbbra is a Művelődési Központon keresztül látják el a bölcsődések
és óvodások étkeztetését.
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• Az egészségügyi törvény szerinti megfelelő minőségű és tápértékű étkeztetés
biztosítása érdekében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal ajánlásait az
önkormányzati konyhák esetében is figyelembe kell venni. 2015. január 1-től az
ajánlások helyett már rendeleti úton szabályozzák a közétkeztetés táplálkozásegészségügyi előírásait, melyet 2015. szeptember 1-től kell alkalmazni. Az
ajánlásban foglaltak végrehajtását az élelmezésvezetőnek önellenőrzés keretében
vizsgálnia kellett, mely 2014. évben nem történt meg.
• A vizsgált időszakban az élelmezésvezető élelmezésvezetői szakképzettséggel
rendelkezett.
• Az ajánlás 1. melléklete tartalmazta az egyes nyersanyagokból felhasználandó
mennyiségeket, azaz a nyersanyag-kiszabati előírásokat egy adagra, melyet az
ellenőrzés a raguhoz felhasznált húsok esetében szúrópróbaszerűen vizsgált.
Ennek keretében megállapításra került, hogy a bölcsődések és az óvodások,
valamint az iskolások részére a megadott intervallumon belül, az alsósok esetében
valamivel a maximális érték felett, a felnőtteknél szintén a maximális érték felett
biztosítottak.
• Az önellenőrzés elmaradása következtében nem vizsgálták az energiafelhasználás
mennyiségét, melyre vonatkozóan az ajánlás, illetve a 2015-től hatályos rendelet
korcsoportonként naponta betartandó intervallumokat határoz meg.
• Az élelmiszer-felhasználási előírásokat nem minden esetben tartották be, mivel a
számítógépes kalóriatáblázat szerint minden korcsoportban az intervallum
maximális értéke feletti előírásokat rögzítették, melyeket szinte minden hónapban
minden korcsoport esetében túl is léptek. Az energiafelhasználási előírásokra
2015. szeptembertől fokozott figyelmet szükséges fordítani, illetve a napi
étkezések számának függvényében az előírásokat felülvizsgálni és módosítani
szükséges.
• A Képviselő-testület által elfogadott normákat az élelmezési programban
megfelelően rögzítették. A norma szerint felhasználható összeget 2014-ben a
bölcsődei napi négyszeri étkezés esetében összesen 18.081 Ft-tal, az óvodai napi
háromszori étkezés esetében 312.846 Ft-tal, a felnőtt ebéd esetében 19.609 Ft-tal
lépték túl, míg az általános iskolások esetében 679.792 Ft-tal kevesebbet
használtak fel, így összességében 329.256 Ft megtakarítás keletkezett. Az éves
lista étkezésenként nem összesítette a normától való eltérést, így az egyes
étkezések tekintetében nem tudható, hogy hogyan alakult a normától való eltérés.
• A nyersanyagkiszabásokat étkezői csoportonként elkülönítették.
• A kézzel vezetett létszámnyilvántartás adatai – egy kivétellel – megegyeztek az
élelmezési program szerinti főzött adagok számával, valamint a havi zárásokban
szereplő számlázott adagok számával.
• A térítési díj kedvezményre jogosultak esetében a jogosultságot alátámasztó
nyilatkozatok és dokumentumok rendelkezésre álltak, a számlákat a
kedvezmények figyelembevételével állították ki. Az óvoda vezetője értesítést
készített az igénybevevők részére a díjak megállapításáról, mely az általános iskola
esetében személyenként nem állt rendelkezésre, csak egy nyilvántartás
formájában.
• A Képviselő-testület határozatban, illetve rendeletben döntött a nyersanyagnorma,
illetve a térítési díjak mértékéről. A számlázásra a Képviselő-testületi rendeletben
megállapított díjakkal került sor.
• A kintlévőségek behajtása érdekében felszólító levelek kiküldésével intézkedtek.
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• A konyhai és az óvodai dolgozók nem vették igénybe az étkeztetést – melyre
egyébként nem is kötelezhetőek -, de az anyagi lehetőségek függvényében
javasolt megvizsgálni az étkezéshez való hozzájárulás lehetőségét.
• A bölcsődések étlapját – az élelmezésvezető helyett – néha az Óvoda vezetője,
néha a Művelődési Központ vezetője írta alá, a gyermekorvos pedig alig egy-két
esetben. A tápanyagtartalmat, illetve az allergén összetevőket, valamint azt, hogy
diétás étrendet biztosítanak-e egyáltalán nem tüntették fel. Az óvodások és
iskolások étlapja esetében az élelmezésvezető mellett a Művelődési Központ
vezetőjének szignója is szerepelt, valamint felsorolták az allergén összetevőket, de
a tápanyagtartalomra vonatkozóan semmit nem tartalmaztak.
• Az élelmiszer nyersanyagok beszerzése meghaladta a közbeszerzési eljárásra
vonatkozó értékhatárt, s az eljárást közbeszerzési tanácsadó igénybevételével le is
folytatták, a szállítói szerződések megkötésre kerültek, azonban a nyilvánossági
követelményeket nem teljes mértékben biztosították.
• A folyamatok alapvetően 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:
• gondoskodni arról, hogy az élelmezésvezető munkaköri leírásába bekerüljön az
Élelmezési Szabályzat elkészítése és folyamatos aktualizálása, valamint a raktárosi
feladatok
• gondoskodni a főkönyvi könyvelésben az élelmiszerkészletek értékének jogszabályi
előírásoknak megfelelő könyveléséről
• gondoskodni arról, hogy az élelmiszer kivételezési bizonylatok utalványozása és az
alapanyagok átvétele minden étkezés esetében megtörténjen
• gondoskodni a raktárban kezelt készletek kezelésére vonatkozó leltárfelelősségi
nyilatkozat megtételéről
• A 2015. szeptembertől hatályos élelmiszer-felhasználási előírásokat betartani, az
élelmezési programban a napi Kcal előírásokat felülvizsgálni, módosítani
• gondoskodni megfelelő tartalmú étlap elkészítéséről, valamint az élelmezésvezető
általi aláírásáról
• a dolgozók részére az anyagi lehetőségek függvényében a cafetéria rendszer
keretében étkezési kedvezményt biztosítani
• gondoskodni arról, hogy a számlákat a teljesítéstől számított 15 napon belül
minden esetben kiállítsák, s célszerű lenne a fizetési módot és a szolgáltatás
megnevezését módosítani, az étkeztetést étkezési alkalmanként feltüntetni
• a kézi (strigulázós) létszámnyilvántartásban a kiállított számla számát és a
befizetésre való hivatkozást feltüntetni
• gondoskodni arról, hogy a térítési díjat beszedő dolgozó tegyen felelősségvállalási
nyilatkozatot, melyet célszerű a Pénzkezelési Szabályzat mellékletében megőrizni
• gondoskodni a térítési díj beszedési rendjének Pénzkezelési Szabályzatban történő
szabályozásáról
• gondoskodni a követelések értékeléséről, a behajthatatlan követelések
nyilvántartásból való kivezetéséről
• gondoskodni arról, hogy a térítési díj megállapító döntéseket az általános iskola
esetében is elkészítsék
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• A Kötelezettségvállalási Szabályzatot, valamint az írásbeli felhatalmazásokat
felülvizsgálni és módosítani
• A közbeszerzési eljárás esetében a nyilvánossági követelményeket betartani
• gondoskodni az élelmezési feladatellátást segítő program továbbfejlesztéséről, a
receptúra felülvizsgálatáról az ajánlásban, illetve a 2015. szeptembertől hatályba
lépő rendeletben foglalt táplálkozás-egészségügyi előírások betartásának
elősegítése érdekében, illetve megvizsgálni a főkönyvi könyvelésben már
alkalmazott EPER integrált szoftver bővítési lehetőségét a konyhai modullal
• Gondoskodni arról, hogy bölcsődés csoportból óvodai csoportba ne lehessen hó
közben áthelyezni gyermeket
2. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál a kötelező gazdálkodási
szabályzatok meglétének tárgyában lefolytatott 8/2013. számú
ellenőrzés utóellenőrzése
Megállapítások:
• 2014. május 23. napjától érvényes, megfelelő adattartalmú, megismerési
záradékkal ellátott Kiküldetési Szabályzatot készítettek, melynek hatálya az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalon kívül Edelény Város Önkormányzatára,
Abod és Szakácsi Községek Önkormányzatára, a nemzetiségi önkormányzatokra és
az Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető
Intézményfenntartó Társulásra is kiterjedt. A feladatot megfelelően
végrehajtották.
• A Reprezentációs Kiadások Szabályzata 2014. július 31-től volt érvényes, melynek
hatálya Edelény Város Önkormányzatára és az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalra terjedt ki. A szabályzathoz megismerési záradék készült. A feladatot az
előírt 2014. 05. 30-i határidőt követően, de végrehajtották.
• Az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott
kérdéseire vonatkozó szabályzatot elkészítették, mely Edelény Város
Önkormányzatára és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozott, s
2014. 05. 23-tól volt hatályos. A szabályzathoz 2015. 01. 01. napjával megismerési
záradék készült. A feladatot megfelelően végrehajtották.
• A polgármester és a jegyző által jóváhagyott Beszerzési Szabályzat 2014. március
1-jétől volt hatályos és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra és Edelény
Város Önkormányzatára vonatkozott. A szabályzat tartalmazta azoknak a
beszerzéseknek az eljárási rendjét, melyek nem érik el a közbeszerzési törvény
szerinti értékhatárokat, valamint azokra, amelyek a közbeszerzési eljárási kivételek
alá tartoznak.
• A szabályzatot a 2015. március 1-jétől hatályos új Beszerzési Szabályzat hatályba
léptetése miatt hatályon kívül helyezték. Az új szabályzat hatálya az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatalra, Edelény Város Önkormányzatára, Abod Község
Önkormányzatára és Szakácsi Község Önkormányzatára terjedt ki, azt mindhárom
polgármester és a jegyző aláírták. Az intézkedést megfelelően végrehajtották.
• 2014. június 1. napjától megfelelő adattartalmú, megismerési záradékkal ellátott
Bizonylati Rendet készítettek, melynek hatálya az Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatalon kívül Edelény Város Önkormányzatára, Abod és Szakácsi Községek
Önkormányzatára, a nemzetiségi önkormányzatokra és az Edelény és Környéke
Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulásra is
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kiterjedt. A feladatot az előírt 2014. 05. 30-i határidőt követően, de megfelelően
végrehajtották.
A Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és
teljesítés igazolásának rendjéről szóló szabályzatot 2014. január 6-án
módosították, melyben visszavonták a távozó aljegyző részére adott
meghatalmazásokat, majd az új aljegyző részére pedig kiadták a szükséges
meghatalmazásokat. A személyi változásokat a pénzkezelési jogkörök gyakorlására
jogosult személyek nyilvántartásán átvezették. A feladatot megfelelően
végrehajtották.
Edelény Város Önkormányzatára és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra
vonatkozóan új, 2014. január 1-jétől hatályos Leltárkészítési és Leltározási
Szabályzatot készítettek, melyet a polgármester és a jegyző hagytak jóvá, ahhoz
megismerési záradék is készült. A szabályzatot 2014. január 1. napjával
kiterjesztették Abod és Szakácsi Községi Önkormányzatokra, valamint valamennyi
önkormányzathoz tartozó nemzetiségi önkormányzatra. A feladatot megfelelően
végrehajtották.
A jegyző 2014. május 15-től hatályos Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát
elkészítette, melynek hatálya az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra, a hozzá
tartozó helyi és nemzetiségi önkormányzatokra, valamint intézményfenntartó
társulásra terjedt ki. A szabályzathoz megismerési nyilatkozat is készült. A
feladatot megfelelően végrehajtották.
Edelény Város Önkormányzatára és az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra
vonatkozóan új, 2014. január 1-jétől hatályos Felesleges vagyontárgyak
hasznosításának és selejtezésének szabályzatát elkészítették, melyet a jegyző
jóváhagyott, ahhoz megismerési záradék is készült. A szabályzatot 2014. január 1.
napjával kiterjesztették Abod és Szakácsi Községi Önkormányzatokra, valamint
valamennyi önkormányzathoz tartozó nemzetiségi önkormányzatra. A feladatot
megfelelően végrehajtották.

• A jegyző 2014. június 15-től hatályos Önköltség-számítási Szabályzatot
elkészítette, melynek hatálya az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra, a hozzá
tartozó helyi és nemzetiségi önkormányzatokra, valamint intézményfenntartó
társulásra terjedt ki. A szabályzathoz megismerési nyilatkozat is készült. A
feladatot megfelelően végrehajtották.
• Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan új, 2014. június 1-jétől
hatályos Gépjármű üzemeltetési szabályzatot készítettek a 3/2014. számú
Együttes rendelkezés keretében, melyet a polgármester és a jegyző hagytak jóvá,
ahhoz megismerési záradék készült. A feladatot megfelelően végrehajtották.
• Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan új, 2014. június 1-jétől
hatályos,
A vezetékes- és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzatot
készítettek a 4/2014. számú Polgármesteri - Jegyzői Együttes rendelkezés
keretében, melyet a polgármester és a jegyző hagytak jóvá, ahhoz megismerési
záradék készült. A feladatot megfelelően végrehajtották.
Javaslatok: -
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3. Abod Község Önkormányzatánál a házipénztár-kezelés
lefolytatott 1/2014. számú ellenőrzés utóellenőrzése

tárgyában

Megállapítások:
• A készpénz biztonságos tárolása biztosított. A pénztáros az épület folyosóján
felszerelt rács mögül teljesít kifizetést.
• A falugondnok a jogosulatlanul felvett pénzösszeget 2014. 12. 30-án, az
ÖNKB0080/2014 számú bevételi pénztárbizonylat alapján visszafizette a
házipénztárba.
• A 2015. január 1. napjától hatályos Pénzkezelési Szabályzatban szabályozták az
EPER szoftver kezelését, a bizonylatolás rendjét.
• A 2015. január 1. napjától hatályos Pénzkezelési Szabályzat szerint a napi záró
készpénzállomány 300 e Ft lehet, melyet nem csak a pénztárzáráskor, hanem
naponta betartottak.
• A pénzintézettől felvett készpénzt a felvétel napján bevételezték a házipénztárba,
a bevételi pénztárbizonylat nyugta példányát csatolták a terhelést igazoló
bankkivonathoz.
• A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását felülvizsgálták, a korábban
alkalmazott saját készítésű nyilvántartás helyett 2015-től formanyomtatványt
kezdtek használni, mely megfelelő adattartalmú volt. A Pénzkezelési Szabályzat
szerint csak a menetlevelet vonták e kötelezettség alá, míg a gyakorlatban az
adóigazgatási nyugtát, menetlevelet, szabadságengedélyt, kiküldetési rendelvényt,
a falugondnok által alkalmazott átvételi elismervényt, valamint a beérkező számlák
és előzetesen felszámított általános forgalmi adó nyilvántartást vették
nyilvántartásba.
• A beszerzett nyomtatványokon megfelelően feltüntették a nyilvántartásba vételi
sorszámot.
• A nyilvántartásban a felhasználó neve, címe rovatban az „Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó Kirendeltsége” bélyegzőlenyomatot tüntették
fel az önkormányzat neve helyett.
• A kézzel vezetett előleg nyilvántartást utólagosan a korábbi ügyintéző nem vezette
fel, azonban az elszámolási kötelezettséggel kiadott előlegek EPER szoftverben
történő nyilvántartása megfelelő volt, a 30 napon belüli elszámolás megtörtént.
• A számlázásra az EPER integrált szoftver számlázó programját használják, kézi
számlák a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában sem szerepeltek.
A számítógéppel kiállított számlák és a beérkező számlák megfelelő
adattartalmúak voltak.
• Az Edelényből kijáró pénztáros csak meghatározott napokon tart pénztári órákat
az önkormányzatnál, így a folyamatos bevételbeszedés érdekében a polgármester
készpénzben, adóigazgatási nyugta alapján szedett be díjakat. A beszedett díjakról
a pénztáros az EPER szoftverrel egyösszegű számlát állított ki a „Lakosság” vevő
megnevezéssel, így bevételezte a pénzt a pénztárba. A számla kiállítása
szükségtelen, mivel az adóigazgatási nyugta egyenértékű a számlával. Az
adóigazgatási nyugtákon az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Abodi Állandó
Kirendeltsége nevét és címét tartalmazó bélyegzőt használták, mely nem
megfelelő, mivel az önkormányzat adatait és adószámát kellett volna feltüntetni. A
szabálytalanság a helyszíni ellenőrzéskor is egyeztetésre került az érintettekkel,
akik már akkor intézkedtek a szabálytalanság megszüntetéséről.
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• Az ellenőrzés javasolja a Pénzkezelési Szabályzatban szabályozni a polgármester,
mint pénzkezelő/pénzbeszedő hely működését, valamint kézi számlatömb
beszerzését, mivel ha a vevő számlát kér a díjról, akkor azt a pénzmozgással
egyidejűleg nem tudják biztosítani, csak akkor, ha a pénztáros a településen
tartózkodik és számítógéppel kiállítja a számlát.
• A vizsgált bizonylatokon megfelelően a polgármester vállalt kötelezettséget,
melyet az
arra
jogosult pénzügyi
ellenjegyzésével tett meg. A
kötelezettségvállalások nyilvántartását az EPER szoftverben vezetik, a
nyilvántartásba vételi sorszámot a bizonylatok tartalmazzák.
• Abod Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi ellenőrzési
jelentést tárgyalta, s 30/2015. (V. 04.) számú határozatával elfogadta.
Javaslatok:
• A Pénzkezelési Szabályzatban a polgármester általi díjbeszedést pénzbeszedő
helyként való működését szabályozni.
• Az adóigazgatási nyugtákon megfelelő adattartalmú bélyegzőt alkalmazni, s a
nyugták szerinti bevételről a számlakiállítást mellőzni, azt csak bevételi
pénztárbizonylat alapján bevételezni.
• Kézi számlatömböt beszerezni és a polgármester rendelkezésére bocsátani.
4. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalnál a házipénztár-kezelés és a
kötelezettségvállalások kezelése tárgyában lefolytatott 3/2013. számú
ellenőrzés utóellenőrzése
Megállapítások:
• A jegyző az előírt határidőn belül, 2013.december 1. napjával hatályba léptette az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalra vonatkozó új Belső Kontrollrendszer
Szabályzatot, melyhez megismerési záradék is készült.
• A vizsgált házipénztár átadás-átvétel esetében jegyzőkönyv készült, azonban a
pénztárjelentést nem zárták le, így a feladat nem maradéktalanul valósult meg.
• 2014. évben bevezetésre került az EPER integrált szoftver, így a
pénztárbizonylatokat számítógépes szoftverrel állítják elő, melyeken lehetőség van
a kontírozás elvégzésére. A kontírozást a pénztáros végzi, azonban ez nem minden
pénztárbizonylat esetében történt meg, a 2014. évtől teljesen átalakult az
államháztartási számviteli rend, és a bevezetés körüli bizonytalanságok, nem
megfelelő szakmai ismeretek miatt. Az utóellenőrzéskor folyamatos törekvés
mutatkozott a megfelelő kontírozás érdekében.
• Mivel 2014. évtől a házipénztárat számítógépes szoftver útján kezelik, illetve a
számlázás is számítógéppel történik, így csak a menetleveleket kezelik szigorú
számadású nyomtatványként. A szigorú számadású nyomtatványokat a
pénztárosnak kell őrizni és nyilvántartani, így javasolt, hogy ennek megfelelően a
felhasznált nyomtatványokat a pénztáros őrizze meg.
• 2014. évtől a pénztárbizonylatokat az alapbizonylatokkal együtt megfelelően
lefűzik, így megvalósult az alapbizonylat lyukasztással történő érvényesítése.
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• Amennyiben a pénztáros a házastársa részére teljesített kifizetést, akkor a
pénztáros helyettes írt alá érvényesítőként, aki a Kötelezettségvállalás,
utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés és teljesítés igazolásának
rendjéről szóló 2/2014. sz. jegyzői rendelkezésben fel volt hatalmazva e jogkör
gyakorlására.
Javaslatok:
• A házipénztár átadás-átvételek esetében a pénztárjelentést elkészíteni.
• A pénztárbizonylatokon a kontírozást feltüntetni
• A menetleveleket a pénztárosnak megőrizni
5. Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulásánál a pénzkezelés és a
kötelezettségvállalások kezelésének tárgyában lefolytatott 1/2014.
számú ellenőrzés utóellenőrzése
Megállapítások:
• A Társulásra vonatkozóan 2014. október 1. napjával elkészítették a Belső
Kontrollrendszer szabályzatot, melynek megismerését az érintettek aláírásukkal
igazolták.
• A Pénzkezelési Szabályzatot felülvizsgálták, s 2014. november 30. napjával új
szabályzatot készítettek, melynek megismerését az érintettek aláírásukkal
igazolták.
• 2014. november 2. napjával új szabályzatot készítettek a kötelezettségvállalás,
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés és szakmai teljesítés igazolás rendjéről,
melynek megismerését az érintettek aláírásukkal igazolták.
• A Pénzkezelési Szabályzatban kijelölték a pénztáros és pénztárellenőr helyettesét.
Az érvényesítő helyettesét a pénzügyi osztályvezető az új pénzkezelési jogkörök
gyakorlásáról szóló szabályzatban kijelölte.
• A korábbi pénzkezelési szabályzat a jegyző részére évenként kétszeri
pénztárellenőrzést írt elő, mely előírást az új szabályzat már nem tartalmazza. A
vizsgált időszakban a pénztárellenőr két soron kívüli pénztárellenőrzést végzett,
melyet jegyzőkönyvben dokumentáltak.
• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek esetében az ellenjegyzést elvégezték.
• Az alkalmazott EPER szoftver előállította a banki utalványokat, melyeket azonban
nem nyomtattak ki, ehelyett kézzel töltötték ki a formanyomtatványt.
• A vezetékes és rádiótelefonok használatának rendjét a jegyző külön szabályzatban
rögzítette, mely 2014. október 1-jén lépett hatályba. A mobiltelefonokkal
kapcsolatos szabályokat a dolgozókkal megismertették. A mobiltelefonok esetében
a vélelmezett 20%-os magáncélú használatot a dolgozók felé továbbszámlázták,
míg a vezetékes telefonok esetében a szabályzatban azt rögzítették, hogy
magáncélra nem használható. A NAV által korábban kiadott tájékoztató szerint
adózási szempontból a magáncélú használat adókötelezettségének kizárásához
nem elegendő, ha a kifizető belső szabályzatban rögzíti, hogy cégtelefonról nem
kezdeményezhető magánhívás, azt tételes telefonszámlával igazolni szükséges.
Emiatt a vélelmezett 20% magáncélú használat után az adókötelezettséget
teljesíteni kellett volna. A TÁMOP 5.2.3.A-12 projekt lezárása után a vezetékes
telefonok megszűntetésre kerültek, így a jövőben ezzel kapcsolatos
adókötelezettség nem keletkezik.
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• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek mindegyikénél rendelkezésre állt a forgalmi
engedély fénymásolata és megállapítható volt, hogy 9 Ft/km összeget csak a saját
vagy házastárs tulajdonában álló gépjárművek esetében fizettek, mely adómentes
volt.
• A pénztárbizonylatokat az alapbizonylatokkal együtt a korábbi év gyakorlatához
hasonlóan egy gyűrűs dossziéban, havonta lefűzhető genothermába téve tárolták.
A szabályzatban előírt lyukasztással történő érvénytelenítés nem valósult meg.
2015. évben a TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0012 azonosítószámú projekt
pénztárbizonylatait elkülönített pénztárban tartották nyilván. Az alapbizonylatokat
csatolták a pénztárbizonylatokhoz, azonban azok lefűzésére és ezáltal
érvénytelenítésére nem került sor.
• A bevezetésre került EPER szoftverben a pénztár nyitó egyenlege nem megfelelő
összegben került rögzítésre, így a kézi pénztárjelentés és az EPER szoftver
pénztárjelentésében szereplő egyenlegek között egész évben eltérés mutatkozott.
• A pénztárbizonylatok tárolásával kapcsolatos intézkedések tehát nem megfelelően
valósultak meg.
• A TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0012 azonosítószámú projekt pénztárbizonylatait
külön pénztárban kezelték, s a pénztárbizonylatokon feltüntették a kifizetési
kérelmekre való hivatkozást.
• A vizsgált időszakban a pénztáros szóbeli felszólítása ellenére több esetben
előfordult, hogy 1-2 nappal az előírt elszámolási határidő után számoltak el a
felvett előleggel.
• 2015. 08. 31-ig vezették a Beérkezett számlák nyilvántartó füzetét, mely azonban
továbbra sem a számlák beérkezése szerinti sorrendben, hanem a pénzügyi
kifizetés sorrendjében tartalmazta a számlákat.
• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek esetében a kötelezettségvállalások
ellenjegyzése megtörtént, melynél javasolt a jövőben a dátumot külön feltüntetni.
A kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételi sorszáma sem a kézi
pénztárbizonylatokon,
sem
a
kézi
utalványrendeleteken,
sem
a
kötelezettségvállalások dokumentumain nem került feltüntetésre, annak ellenére,
hogy a bevezetett EPER szoftverben ezt rögzítették és a program a géppel
előállított (de ki nem nyomtatott) bizonylatokon feltüntette azt. Amennyiben a
jövőben az EPER szoftver által előállított pénztárbizonylatot és utalványrendeletet
alkalmazzák, akkor ez a hiányosság megszüntethető.
• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek esetében az utalványozás megtörtént.
• A szúrópróbaszerűen vizsgált tételek esetében a szakmai teljesítés igazolása
megtörtént.
• Az új pénzkezelési jogkörökről szóló szabályzatban a személyek kijelölése
megtörtént, a mellékletekben a szükséges felhatalmazások megtalálhatóak voltak,
melyek rögzítették, hogy állandó jelleggel vagy távollét, illetve összeférhetetlenség
esetén jogosult eljárni a megbízott, továbbá a személyekről a nyilvántartás
rendelkezésre állt.
Javaslatok:
• Kihasználni az alkalmazott EPER szoftver által biztosított lehetőségeket, azaz a kézi
pénztárbizonylatok és utalványrendeletek helyett a szoftver által előállított
bizonylatokat kinyomtatni és aláírni (ezáltal a kötelezettségvállalás nyilvántartási
szám is feltüntetésre kerül a bizonylatokon)
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A beérkező számlák nyilvántartását csak az EPER szoftverben kezelni
A minden pénztárbizonylatot az alapbizonylattal együtt kilyukasztani és lefűzni
Az EPER szoftverben a pénztár nyitóegyenlegét rendezni
Vezetékes telefonköltségek elszámolása esetében az adókötelezettséget
megfelelően vizsgálni és teljesíteni
• Az elszámolási előlegek határidőben történő elszámolásáról gondoskodni, az
érintett dolgozókat írásban felszólítani, melyet javasolt a pénztáros helyett a
munkáltatónak megtenni
•
•
•
•

6. Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál a szabályozottság
ellenőrzése
Megállapítások:
• Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és Edelény Város Önkormányzata
együttműködési megállapodást kötött.
• A Nemzetiségi Önkormányzat az ellenőrzött időszakban rendelkezett a számviteli
törvény szerinti szabályzatokkal, azonban az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti szabályzatokkal néhány szabályzat
esetében csak a gazdálkodási feladatokat ellátó Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal rendelkezett, melyeket e tekintetben a Nemzetiségi Önkormányzatra
kiterjeszteni vagy külön elkészíteni szükséges.
• Összességében a Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályi előírásoknak megfelelő
szabályozottsága alapvetően biztosított volt.
Javaslatok:
• a nemzetiségi és települési önkormányzat közötti együttműködési megállapodást
felülvizsgálni
• a
belső
kontrollrendszer
szabályzatot
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokra kiterjeszteni
• a Közös Hivatal SZMSZ-ében a munkakörökhöz tartozó felelősségi szabályokat
meghatározni
• a Közös Hivatalra és a helyi, valamint nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó
közös szabályzatokat felülvizsgálni abban a tekintetben, hogy a szabályok
valamennyi szervezetre érvényesek legyenek
7. Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatnál a szabályozottság
ellenőrzése
Megállapítások:
• Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és Edelény Város Önkormányzata
együttműködési megállapodást kötött.
• A Nemzetiségi Önkormányzat az ellenőrzött időszakban rendelkezett a számviteli
törvény szerinti szabályzatokkal, azonban az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti szabályzatokkal néhány szabályzat
esetében csak a gazdálkodási feladatokat ellátó Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal rendelkezett, melyeket e tekintetben a Nemzetiségi Önkormányzatra
kiterjeszteni vagy külön elkészíteni szükséges.
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• Összességében a Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályi előírásoknak megfelelő
szabályozottsága alapvetően biztosított volt.
Javaslatok:
• a nemzetiségi és települési önkormányzat közötti együttműködési megállapodást
felülvizsgálni
• a
belső
kontrollrendszer
szabályzatot
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokra kiterjeszteni
• a Közös Hivatal SZMSZ-ében a munkakörökhöz tartozó felelősségi szabályokat
meghatározni
• a Közös Hivatalra és a helyi, valamint nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó
közös szabályzatokat felülvizsgálni abban a tekintetben, hogy a szabályok
valamennyi szervezetre érvényesek legyenek
8. Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnál a 2013. évi
közfoglalkoztatás tárgyában lefolytatott 5/2014. számú ellenőrzés
utóellenőrzése
Megállapítások:
• A 2014. december 19. napján kelt, 202.174 Ft támogatási összegű hatósági
szerződést az elnök és a pénzügyi osztályvezető, mint pénzügyi ellenjegyző
megfelelően aláírták.
A 2014. augusztus 14. napján kelt, 8.857.120 Ft, a 2015. május 14. napján kelt,
6.510.220 Ft, illetve a 2015. november 03. napján kelt, 8.093.130 Ft támogatási
összegű hatósági szerződést az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
(ECNÖ), mint kedvezményezett részéről csak az elnök írta alá, azt a pénzügyi
ellenjegyző részére továbbra sem mutatta be, így pénzügyi ellenjegyzés nem
történt.
• Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal közötti, a hatósági szerződések aláírás előtti egyeztetéséről
dokumentumot nem tudtak rendelkezésre bocsátani, az ECNÖ elnöke egyeztetés
nélkül írta alá a szerződéseket, így nem valósította meg az előírt intézkedést.
• Edelény Város Önkormányzata és az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
között 2014. december 18-án létrejött megállapodás 2. pontja szerint az Edelényi
Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a
közfoglalkoztatási program ügyintézését nem biztosítja. A megállapodást Edelény
Város Önkormányzat képviselő-testülete a 165/2014. (XII. 17.) sz. határozatával,
az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a 18/2014. (XII.
10.) sz. határozatával jóváhagyta.
• Edelény Város Önkormányzata (Önkormányzat), a Borsodi Közszolgáltató
Nonprofit Kft. (Kft.) és az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2014. és
2015. évben is több alkalommal együttműködési megállapodást kötöttek a
közfoglalkoztatás munkálatainak megvalósításához kapcsolódóan, azonban ezek a
megállapodások
a
közfoglalkoztatás
adminisztrációjának
lebonyolítására
vonatkozóan nem tartalmaztak előírást. Rögzítették, hogy az ECNÖ által
megvalósítandó közfoglalkoztatási programokhoz sem az Önkormányzat, sem a
Kft. anyagi fedezetet és más jellegű erőforrást nem biztosít, minden felmerülő
költség az ECNÖ-t terheli. A közfoglalkoztatási programok adminisztrációját az
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•
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

ECNÖ által foglalkoztatott, programba bevont személy által látta el, saját
felelősségére az Elnök közvetlen irányítása és felügyelete mellett.
A 2014. és 2015. évben indult közfoglalkoztatási programok hatósági szerződései
dologi kiadás előirányzatát nem tartalmazták, eszközök beszerzésére nem került
sor.
A 2014. és 2015. évben megvalósított programok közfoglalkoztatási szerződésein,
a szerződés-módosításokon a közfoglalkoztató részéről csak az elnök aláírása
szerepelt, azaz az elnök továbbra is szabálytalanul pénzügyi ellenjegyzés nélkül
vállalt kötelezettséget, ezáltal az intézkedés nem valósult meg.
A foglalkoztatási programokban résztvevő közfoglalkoztatottakról az intézkedési
tervben előírt nyilvántartást nem vezették, a be-, illetve kilépés ideje csak a
szerződésekből és a megszüntető dokumentumokból állapítható meg.
Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott jelenléti íveket rendezetlenül, az egyes
hónapok összekeverve tárolták, nem kezelték programonként külön-külön a
jelenléti íveket, melyeken több esetben szabálytalanul hibajavítóval javítottak.
A közfoglalkoztatottak részére járó, illetve kiadott szabadságot nem tartották
nyilván. Szabadságengedély tömböt vezettek, mely azonban nem tartalmazta a
dolgozó részére járó és már kivett szabadnapok számát. Mindezek következtében
a dolgozók részére járó fizetett szabadnapok munkáltató általi kiadása nem volt
dokumentált, így akár az elévülési időn belül a dolgozók részéről pénzbeli
megváltásra való igény is jelentkezhet, melyet az ECNÖ-nak kell megtéríteni.
Összességében ez az intézkedés nem valósult meg és a továbbiakban akár saját
forrás terhére további fizetési kötelezettséget is eredményezhet.
A korábbi ellenőrzés során feltárt, le nem számfejtett járandóságok utólagos
számfejtése és kifizetése a már leszámolt közfoglalkoztatottak részére anyagi
fedezet hiányában nem valósult meg, s a leszámolt közfoglalkoztatottak részéről
sem merült fel ilyen igény, így ez az intézkedés nem valósult meg.
A program lebonyolítását (a bér, a járulékok és egyéb anyagok) a 041233 COFOGon elkülönítetten kezelték, így ez az intézkedés megvalósult.
A kiválasztott 2014. 08. 15.- 2014. 10. 31. közötti program elszámoló lapjai
tételesen egyeztetésre kerültek az alapbizonylatokkal és megállapítható volt, hogy
az elszámoló lapokat az alapbizonylatok alapján töltötték ki, a szükséges
korrekciókat érvényesítették, tehát az intézkedés megfelelően megvalósult.
A közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésével kapcsolatos dokumentumok az
előző évekhez hasonlóan kerültek megőrzésre, azaz az iratanyag csak a
megszüntető dokumentumot és az elszámoló lapot tartalmazta, a jogviszony
megszűnésekor kiadandó igazolásokat továbbra sem őrizték meg, így ez az
intézkedés nem valósult meg.
A munkáltató tájékoztatása szerint a számfejtést végző MÁK az igazolásokból csak
egy, a dolgozói példányt küldi meg a munkáltatónak, aki ennek átvételét
tértivevénnyel igazolja. Ez az ellenőrzés véleménye szerint nem megfelelő, mivel
nem visszakereshető, hogy a munkáltató milyen adattartalmú dokumentumokat
adott át a dolgozónak. A jövőben javasolt két eredeti, a munkáltató és a
munkavállaló által is aláírt példányt készíteni a megszűnéskor kiadott
dokumentumokból.
A dologi elszámoló lapot a közfoglalkoztatási iratanyagban a bérelszámolással
együtt őrzik, így ez az intézkedés megvalósult.
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Javaslatok:
• A Munkaügyi Kirendeltséggel megkötésre kerülő hatósági szerződések elnök általi
aláírására csak az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjével és Pénzügyi
Osztály vezetőjével történt dokumentált (feljegyzés, jegyzőkönyv) egyeztetés
után, pénzügyi ellenjegyzéssel együtt kerüljön sor.
• A közfoglalkoztatási szerződések megkötésére és azok módosítására csak pénzügyi
ellenjegyzéssel kerüljön sor.
• A foglalkoztatási programban résztvevő munkavállalókról (belépés, kilépés,
távollét, szabadság) naprakész nyilvántartást vezetni, a munkavállalókról
párhuzamosan futó programok esetén programonként külön-külön jelenléti ívet
vezetni, azt programonként külön-külön megőrizni. A munkavállalók részére járó
fizetett szabadságokról személyenkénti nyilvántartást vezetni, a jogviszony
megszűnésekor a szabadások elszámolásáról gondoskodni.
• A jogviszony megszűnésekor kiadandó igazolásokat két eredeti példányban
kiállítani, az egyik eredeti, mindkét fél által aláírt példányt a munkáltatónak
megőrizni.
• Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét soron kívül
tájékoztatni a végre nem hajtott intézkedésekről, valamint a feltárt
szabálytalanságokról, a végre nem hajtott intézkedések felelőseivel szembeni
intézkedést megtenni.
9. Az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a szabályozottság és a
bizonylati rend kialakításának ellenőrzése
Megállapítások:
• Az Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Abod Község Önkormányzata
együttműködési megállapodást kötött.
• A Nemzetiségi Önkormányzat az ellenőrzött időszakban rendelkezett a számviteli
törvény szerinti szabályzatokkal, azonban az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerinti szabályzatokkal néhány szabályzat
esetében csak a gazdálkodási feladatokat ellátó Edelényi Közös Önkormányzati
Hivatal rendelkezett, melyeket e tekintetben a Nemzetiségi Önkormányzatra
kiterjeszteni vagy külön elkészíteni szükséges.
• Összességében a Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályi előírásoknak megfelelő
szabályozottsága alapvetően biztosított volt, s bizonylati rendje megfelelően
kialakításra került.
Javaslatok:
• a nemzetiségi és települési önkormányzat közötti együttműködési megállapodást
felülvizsgálni
• a
belső
kontrollrendszer
szabályzatot
a
Nemzetiségi
Önkormányzat
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokra kiterjeszteni
• a Közös Hivatal SZMSZ-ében a munkakörökhöz tartozó felelősségi szabályokat
meghatározni
• a Közös Hivatalra és a helyi, valamint nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó
közös szabályzatokat felülvizsgálni abban a tekintetben, hogy a szabályok
valamennyi szervezetre érvényesek legyenek

88

10. Szakácsi Község Önkormányzatánál
üzemeltetésének soron kívüli ellenőrzése

a

falugondnoki

gépjármű

Megállapítások:
• A Szakácsi Község Önkormányzat fenntartásában működő falugondnoki szolgálat
határozatlan időre szóló működési engedéllyel rendelkezett. A feladatellátás
szabályozottsága biztosított volt, azonban a szabályzatok hatályba lépése óta
bekövetkezett változásokat azokon nem vezették át.
• Rendelkeztek Gépjármű Üzemeltetési Szabályzattal is, azonban a 2015-ben
falugondnoki feladatokat ellátó gépjármű adatait abban nem rögzítették, az
üzemanyag fogyasztási normáját nem határozták meg.
• A gépjármű menetlevéllel való ellátásáról gondoskodtak, azonban ez nem a
szabályzatban előírtak szerint történt, ugyanis vélhetően a falugondnok a
megvásárlást követően szabálytalanul használatba is vette e teljes
menetlevéltömböt. A menetleveleket szigorú számadás alá vonták.
• A menetlevelek vezetése során több súlyos szabálytalanság is történt. Számos
esetben hiányosan töltötték ki, illetve szabálytalanul javították. Sok esetben
olvashatatlanná tették az adatokat, a kilométeróra állásokat nem folyamatosan
vezették, illetve előfordult, hogy pihenőnapon és munkaszüneti napon, illetve
munkaidőn túl is üzemelt a jármű. A menetleveleket a falugondnok aláírta,
azonban a polgármester ezt nem minden esetben tette meg. A menetleveleken
több esetben nem egyezett meg a napi záró kilométeróra állás a következő napi
nyitó kilométeróra állással, melynek következtében a havi kilométer összesítőben
szereplő adatok nem egyeztek meg a kilométeróra állások szerint megtett
kilométerekkel.
• A tankolási számlák és a menetlevek összhangjának ellenőrzése során is számos
eltérés adódott, sok esetben olyan töltőállomáson tankoltak ahol a menetlevél
szerint aznap nem járt a jármű. Több esetben ugyanazon a töltőállomáson,
néhány perc eltéréssel kétszer is tankoltak, úgy, hogy először egy kisebb
mennyiséget. Előfordult, hogy olyan tankolás számla került elszámolásra, mely
napon a menetlevelek szerint nem is üzemelt a jármű. Egy ilyen esetben
üzemanyag utalvánnyal fizettek, többször azonban üzemanyag kártyával.
Mindezek következtében megkérdőjelezendő az üzemanyag utalvány és az
üzemanyagkártya használata is, azaz, hogy ténylegesen milyen járműbe történt a
tankolás.
• A falugondnok egy esetben olyan számlát számolt el a házipénztárban, melynek
fizetése üzemanyag utalvánnyal történt, azaz jogosulatlanul vette fel a pénzt, mely
visszakövetelendő tőle!
• A falugondnok a havi üzemanyag elszámolás nyomtatványon a tankolások
időpontja szerinti kilométeróra állást sok esetben nem tüntette fel, illetve több
számlát nem szerepeltetett rajta. Előfordult, hogy az üzemanyag elszámolások
elkészítésének és az ennek alapjául szolgáló menetlevelek leadásának is csak
írásbeli figyelmeztetés után tett eleget.
• A tevékenységi napló vezetése során is több szabálytalanság merült fel, ugyanis a
kezdés és befejezés időpontja, az egyes tevékenységekre fordított idő nem került
feltüntetésre, illetve a polgármester két hónap kivételével nem igazolta a
teljesítést. Az egyes tevékenységeket nem tevékenységenként szerepeltették rajta,
mivel egy-egy sorban négy-hatféle tevékenység is szerepelt, azonban vélhetően
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nem ugyanazok a személyek voltak a szolgáltatást igénybevevők (pl. házi
segítségnyújtás és óvodába, iskolába szállítás). A szolgáltatást igénybevevők
aláírása alól a képviselő-testület mentesítette a falugondnokot, azonban ettől
függetlenül akár mellékletben is van lehetőség rögzíteni az egyes szolgáltatásokat
rendszeresen igénybevevőket, mely nem történt meg.
A tevékenységi napló szabályos vezetése esetén alátámaszthatta volna a
menetlevelekben szereplő utakat, azonban ez ebben a formában nem történt meg
és több esetben a tevékenységi napló valóságtartalma is megkérdőjelezhető (pl.
munkaszüneti és pihenőnapon végzett tevékenység).
A vizsgált időszakban a menetlevelek szerint ugyanazt az utat eltérő kilométer
távolsággal tette meg, mely az internetes útvonaltervező adataihoz képest
sokszoros túlzás volt.
A vizsgált időszakban, azaz 2015.01.01.-2015.09.30 között összesen 1.810 liter
gázolajat tankoltak, s a jármű 19462 kilométert tett meg. Az egyes vélhető
teletankolások közötti üzemanyag fogyasztás 8,11 l/100 km és 12,36 l/100 km
között alakult, míg a teljes vizsgált időszakban a jármű átlagos fogyasztása 9,3
liter/100 km volt. Ez a fogyasztás a forgalmazó általi 7,3 l/100 km, illetve az
alkalmazott 8,03-8,43 l/100 km-es normához képest 10-27%-kal magasabb.
A fentiek alapján megállapítható, hogy számos hiányosság, illetve visszaélés
történt a falugondnoki gépjármű üzemeltetése során.
A túlzott kilométer távolságok elszámolása, a menetlevelek vezetése és a
tankolások során feltárt szabálytalanságok miatt sok esetben megkérdőjelezendő,
hogy hol járt ténylegesen a jármű és több esetben az is, hogy az üzemanyagot
milyen járműbe tankolták, ki használta szabálytalanul az üzemanyag utalványt és
üzemanyagkártyát. Ezek a megállapítások büntető eljárás megindítására okot adó
cselekmények, illetve a falugondnok részéről bűncselekmény elkövetésének
gyanúja állhat fenn, ezért javasolt a jegyző által a szükséges intézkedések
megtétele.

Javaslatok:
• a Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatot aktualizálni, megismerési záradékkal ellátni,
• a menetlevelek kezelésének, nyilvántartásának és őrzésének szabályait
felülvizsgálni, betartatni
• a menetleveleken a tankoláskori kilométeróra állását rögzíteni,
• a menetleveleken a megtett utak indokoltságát, valamint a tevékenységi naplón
szereplő teljesítések igazolását a polgármesternek aláírásával igazolni, valamint
ezen nyomtatványok szabályszerű kitöltéséről gondoskodni
• az üzemanyagkártya használatára, szigorú számadású bizonylatként történő
kezelésére, biztonságos megőrzésére, a felelősség elismerésére vonatkozó
szabályokat előírni, az átvételét dokumentálni,
• üzemanyag előleget a szabályzatokban foglaltaknak megfelelő összegben és
elszámolási határidővel biztosítani
• gondoskodni arról, hogy a falugondnok a havi üzemanyag- és kilométer
elszámolásokat szabályszerűen, időben elkészítse,
• a falugondnok részére jogosulatlanul kifizetett 3.002 Ft-ot visszakövetelni,
• a jegyzőnek a felelősökkel szemben a súlyos szabálytalanságok miatt a szükséges
eljárás megindításáról gondoskodni.
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11. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél a szabályzatok, pénzügyi
elszámolások, számviteli nyilvántartások ellenőrzése
Megállapítások:
• A Borsodi Nonprofit Közszolgáltató Kft a Ptk. előírásainak megfelelő Alapító
Okirattal rendelkezet, melyet Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2014. (VII.17.) számú határozata alapján aktualizáltak.
• A Kft egy 2005. február 15-étől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzattal
rendelkezett, melyet nem aktualizáltak az Alapító Okiratnak, illetve az azóta
bekövetkezett változásoknak megfelelően.
• A társaság az alábbi gazdálkodási szabályzatokkal rendelkezett: Számviteli Politika,
Eszközök és Források Értékelési Szabályzata, Házipénztár Kezelési Szabályzat,
Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat, Selejtezési Szabályzat, Gépjármű
Üzemeltetési Szabályzat
• A szabályzatokról általánosságban elmondható, hogy aktualizálásra szorulnak, az
azokban foglaltak nem felelnek meg teljesen a kft jelenlegi szervezeti
felépítésének, az ott folyó aktuális gyakorlatnak. A gyakorlat, illetve a jogszabályok
változásai miatt a szabályzatok több ponton kiegészítésre szorulnak.
• A Kft-nél egy alpénztárat és egy főpénztárat vezettek. Az alpénztárba a különböző
szolgáltatások ellenértékét, lakbéreket, és továbbszámlázott szolgáltatásokat
vételezték be, majd a befolyt bevételeket naponta átvezették a főpénztárba. A
vizsgált időszakban az alpénztárban több párhuzamos pénztárbizonylatot vezettek
(bevétel jogcímek szerint elkülönítve). A pénztári pénzkezelés átláthatóságának,
illetve nyomonkövethetőségének javítása érdekében célszerű csak egy (fő)
pénztárt vezetni, illetve a bevételek, a kiadások dokumentálására egyszerre csak
egy bevételi, illetve kiadási pénztártömböt használni.
• A vizsgált időszakban a pénztárellenőrzések megtörténtét egy esetben sem
dokumentálták, a pénztárbizonylatokat, illetve az időszaki pénztárjelentést a
pénztárellenőr nem írta alá, mely szabálytalan. A pénztárak zárásakor az időszaki
pénztárjelentés címletjegyzékét nem töltötték ki, így a tényleges pénzkészlet,
illetve a nyilvántartások szerinti pénzkészlet összevetésére dokumentált módon
nem került sor.
• A nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban árlistával rendelkeztek (kivéve a tűzifa
értékesítést, illetve a zúzottkő, bontott anyag értékesítést), azonban az árak
megállapításával kapcsolatos számítást (pl. önköltség számítást) nem készítettek.
Egyes gépjárművekkel nyújtott szolgáltatások esetén előfordult, hogy nem az
árlistán szereplő árat számlázták ki a vevő részére.
• A vizsgált időszakban a főpénztárban minden nap jelentősen meghaladták a
Házipénztár Kezelési Szabályzatban meghatározott napi záró pénzkészlet
maximális határát, illetve az értékhatáron felüli összeget egy esetben sem fizették
be a Kft. bankszámlájára.
• A házipénztárban elvégzett rovancsolás alapján megállapítást nyert, hogy a
pénztárjelentésben szereplő pénzösszeg megegyezett a tényleges pénzkészlettel
és az ellenőrzés időpontjáig kiállított pénztárbizonylatok hiánytalanul rögzítésre
kerültek az időszaki pénztárjelentésben.
• A Kft-nél a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását a jogszabályi
előírásoknak megfelelő adattartalommal vezették, azonban a nyilvántartásba a
gépjármű menetleveleket szabálytalanul nem vezették fel.
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• Elszámolásra előleget a vizsgált időszakban egy esetben sem adtak ki, illetve az
elszámolási előlegekre vonatkozó nyilvántartást nem vezették. Nyilvántartás
hiányában a 30 napon túl kintlévő előlegek esetén felmerülő adófizetési
kötelezettség nem volt nyomon követhető.
• A Kft-nél a gépjárművek használatával kapcsolatban menetlevelet, illetve
gépüzemnaplót vezettek. A menetleveleket megfelelő adattartalommal vezették, a
tankoláskori kilométer óraállás megállapítható volt, dokumentálatlan gépjármű
futást az ellenőrzés a vizsgált időszakban a rendelkezésre álló dokumentáció
alapján nem tapasztalt.
• A menetlevél tömböket a gépjárművezetőknek kiadták, mely szabálytalan
gyakorlat. A vezetett menetlevél lapokat naponta le kell adni az üzemanyag
elszámolásáért, illetve a menetlevelek megőrzéséért felelős adminisztrátor részére.
• Az üzemanyag vásárlására üzemanyag kártyát használtak, melyről időszakonként
az üzemanyag értékesítő részletes számlát küldött a kft. felé. A kártyás
vásárlásokon felül többnyire a START munkaprogramhoz szereztek be
üzemanyagot, melyről az értékesítő eseti számlákat állított ki. A nem kártyás
üzemanyag vásárlásokhoz a gépjármű vezetők részére nem biztosítottak előleget,
mely szabálytalan. A vizsgált időszakban üzemanyag elszámolást nem készítettek,
így a gépjárművek túlfogyasztását, illetve megtakarítását nem követték nyomon.
• Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használatával kapcsolatban eseti
belföldi kiküldetési rendelvény használatával költségtérítést fizettek, azonban e
költségtérítés csak a személygépjármű tulajdonosa, illetve házastársa részére
fizethető, melynek tényét a gépjármű felelősség biztosítás befizetését igazoló
csekk másolatával nem igazolták.
• A Kft. 2014. év december 31-én a tárgyi eszközeinek mérleg szerinti értéke (mely
a tárgyi eszközök bruttó értékének értékcsökkenéssel csökkentett összegét jelenti)
32.736 e Ft. A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását megfelelő
adattartalommal vezették, mely szerint az egyes tárgyi eszközök nettó értéke
megegyezett az eszközök mérleg szerinti értékével. Az eszközök egyedi
nyilvántartó kartonját megfelelően vezették, Az eszközökre maghatározott %-os
kulcs alapján az értékcsökkenést havonta elszámolták.
• 2014. évben összesen 2.411.956.- Ft értékben történt tárgyi eszköz beszerzés. A
vásárolt eszközök adatait, illetve bruttó értékét felvezették a tárgyi eszközök
egyedi nyilvántartó lapjára, illetve a tárgyi eszközök analitikájába, s az
értékcsökkenési leírást az aktiválás (nyilvántartásba vétel) napjától megfelelően
elszámolták. Az egyedi nyilvántartó kartonra nem vezették rá az eszközök gyári
számát (amennyiben ilyen rendelkezésre áll), melyet a könnyebb azonosíthatóság
végett célszerű szerepeltetni a nyilvántartáson.
• A Kft a készletek (pl: tisztítószer, festék, szerszámok stb.) esetében raktárral nem
rendelkezett, a raktárgazdálkodás során vezetendő dokumentációt (raktári
bevételi, illetve kiadási jegy, készlet-nyilvántartási karton stb.) nem vezették.
Amennyiben a készletmozgások mennyisége, illetve értéke azt indokolja a Kft.
vagyonának védelme érdekében célszerű a készletek nyilvántartásával kapcsolatos
dokumentációt elkészíteni, illetve vezetni.
• A Kft-nél nem feleltek meg teljeskörűen a Kft. Leltározási és leltárkészítési
Szabályzatának, illetve a számviteli törvény előírásainak, mivel a szabályzatban
szereplő leltár dokumentációt nem készítették el, illetve a leltározáshoz kapcsolódó
eljárásokat nem folytatták le, melyet a Kft-vagyonának védelme érdekében a
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jövőben legalább a mérleg fordulónapjára vonatkozóan szükséges elkészíteni, a
leltározási folyamatokat végrehajtani.
2013. év végétől 2014. év végéig a Kft összes követelésének záró állománya 9.362
e Ft-tal csökkent, míg a kötelezettségek állománya ugyanebben az időszakban
27.480 e Ft-tal emelkedett.
Az ellenőrzés a 2012. évi, a 2013. évi és a 2014. évi záró adatok felhasználásával,
illetve többfajta mutató kiszámításával elvégezte a Kft vagyoni, pénzügyi és
jövedelmezőségi helyzetének elemzését. Az elemzés alapján elmondható, hogy az
üzemi (üzleti) tevékenység vesztesége kedvező (csökkenő) tendenciát mutat, így a
Kft saját tőkebefektetés megtérülésének rátája is kedvező.
A Kft vizsgált időszak alatt növekvő mértékben finanszírozta a tevékenységét,
illetve vagyonát idegen forrásból, ami a működés kockázatosságát növeli.
A Kft likviditási rátája kedvező képet mutat. Ez azt jelenti, hogy jelentős összegű
készpénzzel, illetve könnyen pénzé tehető eszközökkel rendelkeznek, így az
esedékes rövid lejáratú kötelezettségeket könnyen ki tudják egyenlíteni.

Javaslatok:
• A Szervezeti és Működési Szabályzatot az aktuális Alapító Okiratnak, illetve a
jelenlegi gyakorlatnak, szervezeti felépítésnek és munkaköröknek megfelelően
szüksége aktualizálni.
• A Szervezeti és Működési Szabályzatot célszerű kiegészíteni azzal, hogy a
munkaköri leírásoknak tartalmazni kell a munkavállaló személyi adatait, illetve a
helyettesítés rendjét, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési kötelezettséget, illetve
amennyiben ezt a munkakör megkívánja a felelősségvállalást.
• A Számviteli Politikát a jogszabályi változásoknak, illetve előírásoknak megfelelően
szükséges aktualizálni.
• A Kft által nyújtott szolgáltatások, illetve értékesített áruk árkalkulációjának
alátámasztása érdekében célszerű Önköltség-számítási Szabályzatot készíteni.
• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát a jogszabályi előírásoknak
megfelelően szükséges aktualizálni.
• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát célszerű kiegészíteni a terven
felüli értékcsökkenésre, az értékvesztésre és azok visszaírására vonatkozó
szabályokkal.
• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát célszerű kiegészíteni a készletek
esetében az értékvesztésre, és annak visszaírására vonatkozó szabályokkal.
• Az Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát szükséges kiegészíteni az
immateriális javak, a források, köztük a saját tőke elemei, illetve a kötelezettségek
értékelésének szabályaival.
• A Kft Házipénztár Kezelési Szabályzatában a készpénzfelvételre vonatkozó
szabályokat ki kell egészíteni azzal, hogy a bankszámlát vezető pénzintézettől
közvetlenül felvett készpénz bevételezéséről készített bevételi pénztárbizonylat
második példányát csatolni kell a hitelintézet készpénzfelvételről szóló banki
terhelési értesítéséhez.
• A Kft Házipénztár Kezelési Szabályzatában kialakítani a pénztáros, illetve a
pénztárellenőr helyettesítési rendjét, a felelősségvállalási, illetve szabályzatmegismerési nyilatkozatukat, megbízásukat szükséges csatolni a szabályzathoz
• A Házipénztár Kezelési Szabályzatot szükséges kiegészíteni a pénztárellenőri
jogkörrel kapcsolatos szabályokkal.
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• A Házipénztár Kezelési Szabályzatban meg kell határozni a pénztár átadásátvételének szabályait.
• A Házipénztár Kezelési Szabályzatot szükséges kiegészíteni a házipénztáron kívüli
pénzkezelési helyekre vonatkozó szabályokkal.
• A Házipénztár Kezelési Szabályzat elszámolási előlegekkel kapcsolatos szabályait
szükséges kiegészíteni azzal, hogy a kiadott előlegekről olyan hitelesített
nyilvántartást kell vezetni, mely megfelel a tartalmi követelményeknek.
• A Házipénztár Kezelési Szabályzatban szükséges szerepeltetni, hogy az
elszámolásra felvett előleggel a felvételtől számított 30 napon belül kell elszámolni,
ellenkező esetben az előleget felvevőt kamatkedvezményből származó
jövedelemadó terheli.
• A Házipénztár Kezelési Szabályzatot szükséges kiegészíteni a szigorú számadású
nyomtatványok kezelésére, nyilvántartására, valamint elszámolásukra vonatkozó
szabályokkal.
• A Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatban szereplő a bizottságokra vonatkozó
szabályokat célszerű kiegészíteni azzal, hogy a bizottságnak legalább 2 főből kell
állni, akik közül az egyiket a bizottság vezetésével kell megbízni, illetve hogy a
bizottságokat úgy kell kialakítani, hogy saját körzetében senki ne lehessen a
bizottság vezetője.
• A Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatban az ütemtervre vonatkozó szabályokat
célszerű kiegészíteni azzal, hogy az ütemtervhez mellékelni kell a leltározás során
használt bizonylatokat, illetve a Kft vezetője által a leltározásban résztvevő
személyek részére kiállított megbízóleveleket.
• A Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 4. pontját célszerű kiegészíteni a
leltározó dolgozó feladataira vonatkozó szabályokkal.
• A Kft Selejtezési Szabályzatát célszerű kiegészíteni azzal, hogy először mindig az
értékesítést kell megkísérelni és csak annak sikertelensége esetén lehet a
vagyontárgyat selejtezni.
• A Kft Selejtezési Szabályzatában a selejtezési bizottság feladatait részletesen
szükséges szerepeltetni.
• A Kft Selejtezési Szabályzatát szükséges kiegészíteni a selejtezés, illetve a
hasznosítás ellenőrzésére vonatkozó előírásokkal.
• A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban az egyes gépjárművek beazonosításához,
illetve üzemanyag elszámolásához szükséges egyedi adatokat teljeskörűen kell
megadni.
• A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban a menetlevelek vezetésére vonatkozó
szabályokat szükséges kiegészíteni azzal, hogy a menetlevélre fel kell vezetni az
üzemanyag vásárlást, vagy vételezést igazoló számla, vagy más bizonylat számát
is.
• A Gépjármű Üzemeltetési Szabályzatban szükséges rögzíteni, hogy a
gépjárműveket az arra jogosító engedéllyel rendelkező személy vezetheti, mely
engedélyeket az ügyvezető ad ki. Az üzemi használatú gépjárművek esetében
célszerű a gépjárművezetők szabadsága, illetve betegsége idejére helyettest
kijelölni (a konkrét személyek megjelölésével).
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• A pénzkezelés áttekinthetőségének javítása érdekében alpénztár, illetve főpénztár
vezetése helyett célszerű csak egy házipénztárt vezetni, illetve célszerű egy
időszakban csak egy kiadási, illetve egy bevételi pénztárbizonylat tömbben
rögzíteni a pénztári forgalmat.
• A pénztárellenőrzés megtörténtét a pénztárbizonylatokon, illetve az időszaki
pénztárjelentéseken megfelelően szükséges dokumentálni.
• Szükséges biztosítani, hogy pénztárzáráskor az időszaki pénztárjelentés
címletjegyzékét a tényleges pénzkészletnek megfelelően kitöltsék, illetve a
tényleges pénzkészletet a nyilvántartásban szereplő pénzkészlettel összevessék.
• Abban az esetben, ha a kiállított átutalásos számla végösszegét egy későbbi
időpontban a pénztárba fizetik be, akkor az átutalásos számla másod példányát a
pénztárban a bevételi pénztárbizonylattal együtt szükséges lefűzni.
• A könnyebb ellenőrizhetőség végett a lakásbérleti díjak számláin a mennyiségi
egységet, illetve az ennek megfelelő mennyiséget célszerűbb négyzetméterben
megadni.
• Szükséges gondoskodni arról, hogy a nyújtott szolgáltatásokat, illetve értékesített
termékeket az önköltségszámítással, illetve árkalkulációval alátámasztott árlistán
szereplő áron számlázzák ki minden esetben.
• Annak érdekében, hogy a Pénzkezelési Szabályzatban meghatározott napi
maximális záró pénzkészletet egy esetben se haladják meg, szükséges a maximális
értékhatár felülvizsgálata.
• Biztosítani kell, hogy amennyiben a napi záró pénzkészlet maximális értékét
meghaladó pénzkészlet van a pénztárban, a maximális értéket meghaladó
pénzösszeget minden esetben befizessék a Kft bankszámlájára.
• A gépjármű menetleveleket szükséges szigorú számadás alá vonni.
• Szükséges gondoskodni arról, hogy vásárlások esetén a beszerző részére
elszámolási előleg kerüljön kiadásra, illetve az elszámolási előlegekről megfelelő
adattartalmú nyilvántartást vezessenek.
• Gondoskodni kell arról, hogy újabb vásárlásra kiadott előleget ne lehessen adni a
beszerzőnek addig, míg az előző előleggel el nem számolt.
• A munkabér előleg felvételéhez célszerű írásbeli kérelmet használni, melyet a Kft
ügyvezetőjének kell aláírásával jóváhagyni. A munkabér előleg nyilvántartását
célszerű kiegészíteni a munkabér előleg visszafizetésének ütemezésével.
• Szükséges biztosítani, hogy a gépjármű vezetésével megbízott személy a
menetlevelet minden nap leadja az üzemanyag elszámolásáért, illetve a
menetlevelek megőrzéséért felelős adminisztrátor részére.
• Gondoskodni kell arról, hogy a nem kártyás üzemanyag vásárlások esetén a kapott
számlára minden esetben egyértelműen felvezetésre kerüljön, hogy a számlán
szereplő üzemanyag mennyiséget melyik gépjárműhöz, illetve milyen eszközhöz
(pl. fűnyíró) használták fel.
• A nem kártyás üzemanyag vásárláshoz szükséges minden esetben üzemanyag
előleget kiadni a gépjármű vezető részére, illetve a kiadott előlegekről előleg
nyilvántartást kell vezetni a megfelelő adattartalommal.
• Gondoskodni kell arról, hogy újabb üzemanyagra kiadott előleget ne lehessen adni
a gépjármű vezetőnek addig, míg az előző előleggel el nem számolt.
• Szükséges a felhasznált üzemanyagról legalább havonta megfelelő tartalmú
üzemanyag elszámolást készíteni, illetve a gépjárművek túlfogyasztását, illetve
megtakarítását nyomon követni. Túlfogyasztás esetén szükséges előírni a
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gépjármű vezetője részére a túlfogyasztás írásbeli jelzését, valamint annak
kivizsgálási kötelezettségét a szerv vezetője részére.
Saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú használata esetén szükséges
gondoskodni arról, hogy kiküldetési rendelvény használatával a költségtérítés csak
a személygépkocsi tulajdonosának, illetve a tulajdonos házastársának kerüljön
kifizetésre, illetve hogy a kötelező gépjármű felelősség biztosítás befizetését
igazoló csekk másolata leadásra kerüljön.
A tárgyi eszközök könnyebb azonosíthatósága érdekében az egyedi tárgyi eszköz
kartonra célszerű felvezetni az eszköz gyári számát (amennyiben ilyen van)
A Kft. vagyonának védelme érdekében amennyiben ezt a készletmozgások
mennyisége indokolja, célszerű a készletekről nyilvántartási kartont vezetni, a
beszerzett készletekről raktári bevételi jegyet, az egyes munkákhoz kiadott
készletekről pedig raktári kiadási jegyet kiállítani.
Szükséges gondoskodni arról, hogy az aktualizált Leltározási és Leltárkészítési
Szabályzatban szereplő előírásoknak megfelelően legalább a mérleg
fordulónapjára vonatkozóan a jövőben leltár felvételére kerüljön sor.
A követelésekkel és kötelezettségekkel kapcsolatban a beszámoló alátámasztására
célszerű tételes összesítő kimutatást készíteni.

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
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. 2015. évben több
alkalommal is szükségessé vált a szabályzatok aktualizálása. A szervezeti felépítést a
szervezeti és működési szabályzat, valamint az ügyrend tartalmazták.
A dolgozók feladatai munkaköri leírásokban kerültek rögzítésre, melyeket a dolgozók
dokumentáltan megismertek, azokat folyamatosan aktualizálták. A Közös Hivatal
köztisztviselőire vonatkozó értékeket és magatartásnormákat Etikai Kódexben
fogalmazták meg. A jogszabályok elérése a jogtáron keresztül biztosított volt. A
képviselő-testületi előterjesztések, határozatok és rendeletek a város honlapján
elérhetőek voltak.
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.
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Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal kockázatkezelési szabályzata 2014. évben
elkészült, azonban a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetése még továbbra
fejlesztendő terület. A végrehajtás kontrolljára egyre nagyobb figyelmet fordítanak, s
ez prioritást élvezett a 2015. évi ellenőrzések során. Az utóellenőrzések tapasztalatai
alapján ez továbbra is nagyon fontos, mivel (pl. az Edelényi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzatnál) előfordult, hogy a megfelelő intézkedések meghozatalának
ellenére a gyakorlatban nem megfelelően jártak el.
2015. évben csalás gyanúja merült fel Szakácsi Község Önkormányzatánál a
falugondnoki gépjármű üzemeltetése során, mellyel kapcsolatban a feljelentést az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője megtette. 2015. évben korrupció
nem vált ismertté.
A jegyző a 2016. 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,
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.
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.
A kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő
időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.
A Hivatal, az Önkormányzat és intézményeik kialakították az iktatási rendszerüket.
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Rendelkeznek WEB-es elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok
nyilvánosságának biztosítása is.
A szóbeli utasítások, beszámoltatások mellett egyre nagyobb hangsúlyt fordítanak az
írásbeli információ átadásokra, valamint az informatikai rendszerek keretében
működtetett információmozgásra, a visszakereshetőség biztosítására. A vezetői
értekezleteket a korábbi évekhez hasonlóan rendszeres időközönként tartanak, ahol
mindig egyeztetik az aktuális feladatokat, illetve értékelik azokat, s erről az érintett
dolgozókat is tájékoztatják.
A vezetői információs rendszer részét képezi a napi postabontás, a
kötelezettségvállalási jog, kiadmányozási jog gyakorlása is.
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.
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. 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.
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2014. évről az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ élelmezési feladatellátásának és
térítési díj beszedésének ellenőrzése kapcsán készült intézkedési terv teljesülési
határideje húzódott át 2015. évre. Az intézmény beszámolója szerint az intézkedések
végrehajtása megtörtént.
A 2015. évi ellenőrzések esetében – a másik belső ellenőr által a Borsodi
Közszolgáltató Nonprofit Kft-nél végzett ellenőrzés kivételével - az intézkedési
tervekben foglalt egyes feladatok utolsó határideje az éves beszámolót követően
esedékes, így az intézkedések megvalósulásáról szóló beszámoló csak később
esedékes, a tájékoztatás a 2016. évről szóló éves jelentés keretében fog
megtörténni.
A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. beszámolója szerint minden intézkedést
teljesítettek, mely a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása esetében
határidőn túl valósult meg.
A jelentés mellékletét képező, az intézkedések megvalósítását tartalmazó 4. számú
melléklet csak azokat az intézkedéseket tartalmazza, melyek mindegyikének
végrehajtási határideje 2015. évben volt esedékes.
A belső ellenőrzési vezető a 2015. 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

9./ Napirendi pont tárgya:
KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 az Edelény város szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések című projekthez kapcsolódó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 72./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.

99

Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
59/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 az Edelény város szennyvíztisztító
telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések című
projekthez
kapcsolódó
Konzorciumi
Együttműködési
Megállapodás aláírásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KEHOP2.2.2-15-2015-00042 az Edelény város szennyvíztisztító telepének
korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések című projekthez kapcsolódó
Konzorciumi
Együttműködési
Megállapodás
aláírásáról
szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat tartalmát, mely alapján az
„Edelény város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és
kapcsolódó fejlesztések” projekt a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program nevesített kiemelt projektjei között
szerepel a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló Korm. határozatban.
2. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 1084/2016. (II. 29.)
Korm. határozat alapján a projekt indikatív támogatási kerete 1,09
Mrd Ft, Magyarország központi költségvetéséből megtéríthető
indikatív önerő 0,13 Mrd Ft, mely alapján a projekt megvalósításához
önkormányzati saját forrásból további önerő biztosítása nem
szükséges.
3. Képviselő-testület a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötendő „A
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében
támogatásban
részesített
szennyvízelvezetési
és
-tisztítási,
hulladékgazdálkodási
és
ivóvízminőség-javító
beruházások
megvalósítását
szolgáló
projektek
megvalósításáról”
szóló
konzorciumi együttműködési megállapodást a határozat
mellékleteként jóváhagyja.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: 2016.05.31. illetve folyamatos
Felelős: polgármester
Értesül: NFP igazgató, osztályok
Melléklet az 59/2016.(IV.21.) határozathoz
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10./ Napirendi pont tárgya:
TOP-1.1.3-15 kódszámú – Helyi gazdaságfejlesztés – tárgyú pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 73./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
60/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TOP-1.1.3-15 kódszámú – Helyi gazdaságfejlesztés– tárgyú
pályázat benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP1.1.3-15 kódszámú – Helyi gazdaságfejlesztés – tárgyú pályázat
benyújtásáról című előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(a
továbbiakban: Képviselő-testület) pályázatot nyújt be TOP-1.1.3-15
kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés című pályázati kiírásra.
2. Képviselő-testület a megpályázott összeget bruttó 294 millió Ft
összegben állapítja meg.
3. Képviselő-testület a pályázat megvalósításához önerőt nem biztosít.
4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
előkészítésére és benyújtására, nyertes pályázat esetén a pályázat
megvalósítására.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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11./ Napirendi pont tárgya:
TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi
szintű komplex programok – tárgyú pályázat benyújtásáról szóló 42/2016.(III.17.)
határozat módosításáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 74./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
61/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés
erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok – tárgyú
pályázat benyújtásáról szóló 42/2016.(III.17.) határozat
módosításáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
TOP-5.2.1-15 kódszámú – A társadalmi együttműködés erősítését
szolgáló helyi szintű komplex programok – tárgyú pályázat
benyújtásáról szóló 42/2016.(III.17.) határozat módosításáról című
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1.

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) a 42/2016.(III.17.) határozat
2. pontjában szereplő „120 millió Ft” összeget „150 millió Ft”
összegre módosítja.

2.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított
összeg szerinti pályázat előkészítésére és benyújtására, nyertes
pályázat esetén a pályázat megvalósítására.

Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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12./ Napirendi pont tárgya:
Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek kismértékű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című felhívás alapján
pályázat benyújtásáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 75./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester az előterjesztés határozati javaslatához módosító indítványt tesz.
Az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) támogatási kérelmet nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki térségek
kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című
felhívásra, a kiírásban szereplő 1. célterület esetében az önkormányzat tulajdonában
álló Edelény, Borsodi út 9. szám alatti (művelődési Ház 16/1 hrsz.) ingatlanra, míg a 2.
célterület esetében az Edelény, István király útja 63. szám (közösségi célú épület, 70
hrsz) ingatlanra vonatkozóan.”
A határozati javaslat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert konzorciumi partner bevonására, és
konzorciumi partner esetén közös támogatási kérelem benyújtására.
A határozati javaslat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
„Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem előkészítésére
és benyújtására, támogatott kérelem esetén a projekt megvalósítására.”
Az előterjesztés határozati javaslata a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a felhívás keretében benyújtott támogatási
kérelem az egyes célterületekre vonatkozóan külön-külön kerül értékelésre, és bírálatra,
így sikeres támogatási kérelem esetén az önerő felhasználására is célterületenként kerül
sor.”
Az előzőekben ismertett módosító javaslat elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a módosító javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való
részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
Polgáremster a módosítással együtt javasolja az előterjesztés határozati javaslatának
elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot, a módosítással együtt – 11 fő képviselő
döntéshozatalban való részvételével – 11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
elfogadta, majd meghozta a következő határozatot:
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EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
62/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki
térségek
kismértékű
infrastruktúrájának
és
alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére című felhívás alapján pályázat
benyújtásáról
Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Magyarország Kormányának VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, a vidéki
térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére című felhívás alapján pályázat benyújtásáról szóló
előterjesztést és az alábbi döntést hozza:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) támogatási kérelmet nyújt be a VP-67.4.1.1-16 kódszámú a vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére című felhívásra, a kiírásban
szereplő 1. célterület esetében az önkormányzat tulajdonában álló
Edelény, Borsodi út 9. szám alatti (művelődési Ház 16/1 hrsz.)
ingatlanra, míg a 2. célterület esetében az Edelény, István király útja
63. szám (közösségi célú épület, 70 hrsz) ingatlanra vonatkozóan.
2. Képviselő-testület a megpályázott összeget 2 x 50 mFt= 100 mFt
összegben állapítja meg, melynek megvalósításához – nyertes
pályázat esetén – az 5 % önerőt (5 mFt) biztosítja. Az önerő 10%-át
a 2016-os költségvetés, míg a fennmaradó 90%-át a 2017. évi
költségvetés saját bevétele terhére biztosítja.
3. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert konzorciumi partner
bevonására, és konzorciumi partner esetén közös támogatási kérelem
benyújtására.
4. Képviselő-testület elrendeli az Edelény, István király útja 63. szám (70
hrsz) alatti ingatlan kereskedelmi szállás jellegének megszüntetését,
és az intézmény általi közösségi funkcióval való megtöltését.
5. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
kérelem előkészítésére és benyújtására, támogatott kérelem esetén a
projekt megvalósítására.
6. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a felhívás keretében
benyújtott támogatási kérelem az egyes célterületekre vonatkozóan
külön-külön kerül értékelésre, és bírálatra, így sikeres támogatási
kérelem esetén az önerő felhasználására is célterületenként kerül sor.
Határidő: pályázat benyújtási határideje
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok
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13./ Napirendi pont tárgya:
Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára kötött
használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 76./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
63/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület
helyiségeinek használatára kötött használati szerződések és
megállapodások felülvizsgálatáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek
használatára kötött használati szerződések és megállapodások
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1 . Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelény,
Bányász út 2. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő
irodaépületre kötött használati szerződéseket a felülvizsgálva az
Önkormányzat részre jelzett közintézményi igények alapján az
épület helyiségeinek használatára vonatkozó felosztást a
határozat mellékleteként jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati
szerződéseknek és megállapodásoknak az előterjesztés
mellékletét képező kimutatás szerinti módosítására, valamint az
üzemeltetési költségeknek a 2016. évi tényleges használat
szerinti továbbszámlázására.
Határidő: 2016. május 31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, ingatlanhasználók
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Melléklet a 63/2016.(IV.21.)
határozathoz
KIMUTATÁS
az Edelény, Bányász út 2. sz. épületben lévő intézmények által használt helyiségekről (2016. 03. 17.)

Konszignáció

Helyiség megnevezés

Közös használatú helyiség

Kistérségi
Hivatal

KLIK
Járási Hivatal Intézményfenntartó
Központ

Borsodi
Általános
Iskola

Pedagógiai
Szakszolgálat

CKÖ

Helyiség alapterület m2
Földszint
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

Szélfogó
Előtér
Közlekedő
Porta
Folyosó
Szélfogó
Férfi WC
Női WC
Nővérszoba
Teakonyha
Női átmeneti szállás
Zuhanyzó+Mosdó+WC
Házi gondozó
Támog.Szolg.
Szakápolói orvosi szoba
Vasaló szoba
Mosóhelyiség
Közlekedő
Takarítóhelyiség
Férfi átmeneti szállás
Zuhanyozó+mosdó+WC
Közlekedő
Interjú szoba
Pihenő szoba
Társalgó
Foglalkoztató
Földszint összesen:

7.39
13.59
7.63
4.98
52.20
2.14
10.88
10.82

5.95

4.60
18.06
12.10
19.66
7.06
11.84
5.69
1.54
17.62
4.41

15.95

125.58

5.95
Emelet

Pihenő
7.82
Folyosó
54.51
Férfi szociális egység
10.88
Női szociális egység
10.82
Igazgatói szoba
Titkárság
Gazdasági igazgató
Teakonyha
Zuhanyozó-mosdó
Öltöző
Előtér
WC
Gondnoki iroda
Gondnoki iroda
Gondnoki iroda
Gondnoki iroda
Gondnoki iroda
Terápiás szoba
Terápiás szoba
Terápiás szoba
Terápiás szoba
Nevelői szoba
Iroda
Tér. díj pénztár
Gyermekjóléti fogl.
Emelet összesen:
84.03
Intézmény összesen
Intézmények által használt helyiség alapterület mindösszesen:
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
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4.16
9.95
1.47
1.40

15.83
34.81
49.56
53.01
251.19

0

4.60

15.53

24.5
19.75
17.19
10.13

16.66
16.66

15.95
17.43
15.47
15.47
17.70

18.06

16.98
22.93

0

10.46
5.07

33.32
284.51

64.32
64.32
566.60

17.70
17.70

16.42
17.70
19.32
12.60
19.40
157.01
161.61

0
15.53

14./ Napirendi pont tárgya:
Edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások
felülvizsgálatáról
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 77./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Magyar Árpádné képviselő javasolja, hogy az Edelényi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat átlal szervezendő közfoglalkoztatási program létszámát 20 főről 50 főre
emeljék meg.
Polgármester: Az előterjesztés mellékletét képező megállapodás d) pontja úgy szól,
hogy „az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat által
szervezett közfoglalkoztatási program ügyintézésében 20 fő foglalkoztatotti létszámig
külön megállapodásban foglaltak alapján együttműködhet. Képviselő asszonyt azt kéri,
hogy a 20 főt emeljék meg 50 főre. Ezzel kapcsolatban szeretné elmondani, hogy
megkereste az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is, ő is azt kérte,
hogy emeljék meg a keretet 50 főre. Szeretné elmondani, hogy az, aki nem vesz részt
közfoglalkoztatás lebonyolításában, szervevezésében, az nem tudja, hogy ez mivel jár.
Az csak azt látja, hogy a közfoglalkoztatottak jelentős része teng-leng itt-ott. Egy ilyen
közfoglalkoztatási program lebonyolítása viszont iszonyatos adminisztrációs munkával
jár, és a munkások felügyeletéről még nem is beszélt. Alapvetően az a probléma ebben,
hogy un. felügyelőt csak és kizárólag a közfoglalkoztatottakból tudnak biztosítani, ami
finoman szólva is annyit jelent, mint „halottnak a csók”, mert nem lehet magasabb bért
adni, a munkaügyi központ, vagy a jogszabály nem ad rá lehetőséget, és még
ragozhatná ezeket a dolgokat. Ez nemcsak edelényi probléma, azokkal a
polgármesterekkel, akikkel beszélt, mindenütt az a probléma, hogy nem tudnak mit
kezdeni velük. Azért gondolta azt, hogy egyszer és mindenkorra jó lenne rövidre zárni
ezt a dolgot. Nemrég volt egy konfliktusa az Edelényi Cigány Nemzetiségi
Önkormányzattal, azért mert 50 fős közfoglalkoztatottat foglalkoztatna a Cigány
Nemzetiségi Önkormányzat és még plusz 100 főre beadták az igényt, amit határozottan
ellenzett, és megvétózta, és kérte, hogy utasítsák el ezt az igényt, ami meg is történt.
Ennek fejében vállalni kellett, azt hogy a nagy önkormányzat bevállaja ezt a 100 főt. Azt
mondta, hogy inkább bevállalják, minthogy a kisebbségivel plusz még egy hihetetlen
nyűgöt vegyenek a nyakukba. Bőven van így is probléma ezzel az egész közfoglalkoztatással. Azt gondolja, hogy megadva a lehetőséget a Cigány Nemzeti
Önkormányzatnak, hogy valamilyen létszámban foglalkoztasson közfoglalkoztatottat, ő
viszont úgy látja, hogy ez a 20 fős létszám az, amit normálisan kezelni tud, és akiknek
ténylegesen is munkát tud adni. Azt gondolja, hogy ez egy korrekt javaslat Edelény
önkormányzata részéről. Érti a szándékot, ért mindent, hogy mi, miért történt, de azt
gondolja, hogy az a helyes megoldás a jövőre nézve, ha ebben a létszámban
korlátozzák ezt a dolgot.
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Ezt követően szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
10 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
64/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Nemzetiségi önkormányzatokkal
jóváhagyásáról

kötendő

megállapodás

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban:
Képviselő-testület)
az
Edelényi
Cigány
Nemzetiségi Önkormányzattal, az Edelényi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzattal
és
az
Edelényi
Ruszin
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött „Együttműködési Megállapodás”-okat
felülvizsgálta.
2. Képviselő-testület az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a határozat
1. mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja.
3. Képviselő-testület megállapítja, hogy a Képviselő-testület
165/2014. (XII.17.) határozatával és az Edelény Cigány
Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a 18/2014.
(XII.10.)
határozatával
jóváhagyott
„Együttműködési
Megállapodás” a jelen határozat 1. mellékleteként elfogadott
Együttműködési Megállapodás aláírásának napjával egyidejűleg
hatályát veszti.
4. Képviselő-testület az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a határozat
2. mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja.
5. Képviselő-testület
megállapítja,
hogy
Képviselő-testület
165/2014. (XII.17.) határozatával és az Edelényi Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a 27/2014.
(XII.10.)
határozatával
jóváhagyott
„Együttműködési
Megállapodás” a jelen határozat 2. mellékleteként elfogadott
Együttműködési Megállapodás aláírásának napjával egyidejűleg
hatályát veszti.
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6. Képviselő-testület az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő „Együttműködési Megállapodás”-t a határozat
3. mellékleteként egységes szerkezetben jóváhagyja.
7. Képviselő-testület
megállapítja,
hogy
Képviselő-testület
165/2014. (XII.17.) határozatával és az Edelényi Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének a 20/2014.
(XII.10.)
határozatával
jóváhagyott
„Együttműködési
Megállapodás” a jelen határozat 3. mellékleteként elfogadott
Együttműködési Megállapodás aláírásának napjával egyidejűleg
hatályát veszti.
8. Képviselő-testület
felhatalmazza
megállapodások aláírására.

a

polgármestert

Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Értesül: Nemzetiség Önkormányzatok, Pénzügyi Osztály
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1. melléklet a 64/2016.(IV.21.)
határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király útja
52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592 képviseli:
Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat)
másrészről az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 Edelény,
István király útja 52. szám, adószáma: 15762812-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma:
762812 Képviseli: Molnár Imre József elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
(együttesen: Szerződő felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv. ) 80.
§ (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
1. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján
havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati
feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása az Edelény Város Önkormányzat tulajdonában lévő, 3780
Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban történik. A helyi önkormányzat a fenti
helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és
fenntartási költségeket viseli.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a Jegyzői Titkárság kijelölt
ügyintézője által,
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a
döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
d) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat által szervezett
közfoglalkoztatási program ügyintézésétben 20 fő közfoglakoztatotti létszámig külön
megállapodásban foglaltak alapján együttműködhet.
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3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok
és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli.
4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy
segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a
határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései
szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem
rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a
bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a
helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
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adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
elkülönülten szabályozza.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat elnökének
a feladta.
3. A kötelezettségvállalás rendje
- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Kötelezettségvállalásért
a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati
hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.
5. Érvényesítés
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által írásban
megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben
meghatározottak szerint végzi.
6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.
- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.

jogosult

a

7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök
vagy az általa meghatározott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik.
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8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi
önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős.
9. Az operatív
szabályok
-

-

gazdálkodási jogkörök

gyakorlásával összefüggő

összeférhetetlenségi

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei a
nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával
kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi
nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt,
hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás
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teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus
úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel
való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli
felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása
a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint
módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg lép
hatályba.
Záradék:
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2016.(IV.21.)
határozatával, az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
…../2016.(……..) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit aláírás napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2016. ……………… hó. … nap.

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzat
polgármester

Molnár Imre József
Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
elnök

Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
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2. melléklet a 64/2016.(IV.21.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király útja
52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592 képviseli:
Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat)
másrészről az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 Edelény,
István király útja 52. szám, adószáma: 15783732-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma:
783738 Képviseli: Zele Józsefné elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
(együttesen: Szerződő felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 80.
§ (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
3. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján
havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati
feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti
ingatlanban, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 145-ös számú irodájában történik.
A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a Jegyzői Titkárság kijelölt
ügyintézője által,
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a
döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a
közfoglalkoztatási program ügyintézését nem biztosítja.
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok
és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli.
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4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy
segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a
határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései
szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem
rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a
bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a
helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
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jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
elkülönülten szabályozza.
V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat elnökének
a feladta.
3. A kötelezettségvállalás rendje
- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Kötelezettségvállalásért
a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati
hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.
5. Érvényesítés
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által írásban
megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben
meghatározottak szerint végzi.
6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.
- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.

jogosult

a

7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök
vagy az általa meghatározott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik.
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8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi
önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős.
9. Az operatív
szabályok
-

-

gazdálkodási jogkörök

gyakorlásával összefüggő

összeférhetetlenségi

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei a
nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával
kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi
nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt,
hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás
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teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus
úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel
való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli
felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása
a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett be.
VIII.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint
módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg lép
hatályba.
Záradék:
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2016.(IV.21.)
határozatával, az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a
…./2016.(…….) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit aláírás napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2016. ……………… hó. … nap.

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzata
polgármester

Zele Józsefné
Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
elnök

Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
jegyzője
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3.melléklet a 64/2016.(IV.21.) határozathoz
MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött Edelény Város Önkormányzata (székhely: 3780 Edelény, István király útja
52. szám, adószám: 15725596-2-05 törzskönyvi nyilvántartás száma: 725592 képviseli:
Molnár Oszkár polgármester (a továbbiakban: helyi önkormányzat)
másrészről az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 3780 Edelény,
István király útja 52. szám, adószáma: 15783732-1-05 törzskönyvi nyilvántartási száma:
783738 Képviseli: Szónoczki János elnök (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat)
(együttesen: Szerződő felek)
között, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Njtv. )
80. § (2) bekezdés alapján az alábbiak szerint:
I.
Az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása
2. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat részére előzetes egyeztetés alapján
havonta igény szerint, de legalább tizenhat órában ingyenesen biztosítja az önkormányzati
feladat ellátásához szükséges helyiséghasználatot.
A helyiséghasználat biztosítása 3780 Edelény, István király útja 52. szám alatti
ingatlanban, az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 145-ös számú irodájában történik.
A helyi önkormányzat a fenti helyiség, valamint a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó
rezsiköltségeket és fenntartási költségeket viseli.
2. Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
útján biztosítja a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működéséhez
szükséges tárgyi és személyi feltételeket, melynek keretében az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal ellátja:
a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat,
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi
ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, posztázása) a Jegyzői Titkárság kijelölt
ügyintézője által,
b) a testületi és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a
döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat a
Jegyzői Titkárság kijelölt ügyintézője által,
c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási,
iratkezelési feladatokat a Pénzügyi Osztály útján.
d) Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat részére a
közfoglalkoztatási program ügyintézését 5 fő közfoglakoztatotti létszámig biztosítja.
3. A 2. pontban meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok
és tisztségviselők telefonhasználata kivételével a – helyi önkormányzat viseli.
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4. A két önkormányzat közötti kapcsolattartást a jegyző által írásban megbízott személy
segíti elő, akit a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseire meg kell hívni.
II.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése, tartalma,
határideje
1. A jegyző, vagy az általa írásban megbízott személy a helyi nemzetiségi önkormányzat
költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat – a költségvetési
törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően – közli a helyi
nemzetiségi önkormányzat elnökével.
2. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
3. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal által készített költségvetési előterjesztést és a
határozat tervezetét a nemzetiségi önkormányzat elnöke terjeszti a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testülete elé.
A költségvetési határozat-tervezet beterjesztésének határideje az Áht. rendelkezései
szerint meghatározott időpont.
4. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem
rendelkezik döntési jogosultsággal.
5. A helyi önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat határozatának törvényességéért, a
bevételi és kiadási előirányzatok megállapításáért felelősséggel nem tartozik.
6. Az esetleges adósságrendezési eljárás során a nemzetiségi önkormányzat tartozásaiért a
helyi önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
III.
A költségvetési előirányzatok módosítási rendje
1. Ha a nemzetiségi önkormányzat eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el,
bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, ahhoz
módosítja a költségvetéséről szóló határozatát.
2. Az előirányzatok módosítására vonatkozóan be kell tartani az Áht. előírásait.
IV.
Költségvetési információ szolgáltatás rendje
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzat
bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási,
adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat. A feladat ellátásával kapcsolatos
jogosultságokat és kötelezettségeket a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan
elkülönülten szabályozza.
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V.
A költségvetési gazdálkodás rendje
1. A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
2. A nemzetiségi önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésének részét képezi. A belső ellenőrzés
megállapításai alapján az intézkedések megtétele a nemzetiségi önkormányzat elnökének
a feladta.
3. A kötelezettségvállalás rendje
- A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a helyi nemzetiségi önkormányzat
feladatainak ellátása során a fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni
(továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy az általa írásban
felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Kötelezettségvállalásért
a nemzetiségi önkormányzat tartozik helytállni.
- A kötelezettségvállalás gyakorlása során be kell tartani az Áht. és az Ávr. előírásait.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartását folyamatosan, naprakészen kell vezetni. A
nyilvántartást a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője vezeti.
- A kötelezettségvállalás nyilvántartó – nyilvántartási adatai alapján – haladéktalanul
köteles jelezni a jegyző felé, ha valamelyik kiemelt előirányzat a
kötelezettségvállalások következtében teljes egészében lekötésre került.
4. Pénzügyi ellenjegyzés
- A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Osztály vezetője, vagy az általa írásban kijelölt, a közös önkormányzati
hivatal állományába tartozó, az előírt képesítési követelményeknek megfelelő
végzettségű köztisztviselő írásban jogosult.
- A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozóan be kell tartani az Áht. és az Ávr. vonatkozó
rendelkezéseit.
5. Érvényesítés
- Az érvényesítést a közös önkormányzati hivatal, a pénzügyi osztályvezető által írásban
megbízott pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselője az Ávr-ben
meghatározottak szerint végzi.
6. A teljesítés igazolása
- A teljesítés igazolásával kapcsolatos feladatok elvégzésére
kötelezettségvállaló továbbá az általa írásban kijelölt személy.
- A teljesítés igazolása az Áht. és az Ávr. előírásai szerint történik.

jogosult

a

7. Utalványozás
- A helyi nemzetiségi önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének
vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag az elnök
vagy az általa meghatározott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.
- Az utalványozás az Áht. és az Ávre. szabályai szerint történik.
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8. Az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait a nemzetiségi
önkormányzat belső szabályzatában rögzíti. A szabályzat elkészítéséért a nemzetiségi
önkormányzat elnöke és a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős.
9. Az operatív
szabályok
-

-

gazdálkodási jogkörök

gyakorlásával összefüggő

összeférhetetlenségi

A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet.
Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.
Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és
teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a
tevékenységét a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.
A kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, az
érvényesítésre és a teljesítés igazolásra jogosult személyek nevéről és aláírás
mintájáról a közös önkormányzati hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás
vezetéséért a költségvetési ügyintéző a felelős.
VI.
A nemzetiségi önkormányzat számlavezetése

1. A nemzetiségi önkormányzat önálló pénzforgalmi számlát vezet. A nemzetiségi
önkormányzat fizetési számláját a Raiffeisen Banknál vezeti.
2. A számlanyitás során szükséges adminisztrációs, technikai feladatokat az Edelényi Közös
Önkormányzati Hivatal látja el, azonban a számlanyitás felelőssége és költségei a
nemzetiségi önkormányzatot terhelik.
3. A nemzetiségi önkormányzat működésének általános támogatását a nemzetiségi célú
előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről
szóló Korm. rendelet jogszabályi rendelkezései szerint veszi igénybe.
VII.
Vagyoni és számviteli nyilvántartása, adatszolgáltatás rendje
1. Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli
nyilvántartásait elkülönülten vezeti.
2. A nemzetiségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásával
kapcsolatos bejelentést az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal törzskönyvi
nyilvántartásának kezelésével megbízott ügyintézője látja el a Magyar Államkincstár felé.
3. A nemzetiségi önkormányzat adózással kapcsolatos bevallási kötelezettségének az
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya e feladattal megbízott
ügyintézője elektronikus úton, szükség szerin papír alapon tesz eleget.
4. A nemzetiségi önkormányzat felhatalmazza az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt,
hogy az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatás

134

teljesítése érdekében a Magyar Államkincstár által biztosított rendszerekbe elektronikus
úton adatot szolgáltasson.
5. A szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel
való tartalmi egyezőségért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében a nemzetiségi
önkormányzat képviselő-testületének elnöke a felelős.
6. A helyi önkormányzatot, továbbá az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt nem terheli
felelősség, amennyiben bizonyítható, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmaradása
a nemzetiségi önkormányzat működésének hiányosságai miatt következett be.
VI.
Záró rendelkezések
1. Szerződő felek kijelentik, hogy a jövőben az éves költségvetési beszámoló és az éves
költségvetés terv elkészítése során jelen megállapodásban rögzített eljárási rend szerint
járnak el, és az elfogadott költségvetés végrehajtása során az együttműködés szabályait
kölcsönösen betartják.
2. Szerződő felek jelen megállapodásban meghatározott időre, a nemzetiségi önkormányzat
megbízásának idejére kötik, évente január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint
módosítják.
3. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások
szükségességét jelzi a helyi és a nemzetiségi önkormányzatnak.
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg lép
hatályba.
Záradék:
Jelen Megállapodást Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2016.(IV.231.)
határozatával, az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
…./2016.(…….) határozatával jóváhagyta. Rendelkezéseit aláírás napjától kell alkalmazni.
Edelény, 2016. ……………… hó. … nap.

Molnár Oszkár
Edelény Város Önkormányzata
polgármester

Szónoczki János
Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
elnök

Vártás József
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyzője
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15./ Napirendi pont tárgya:
Építési telekalakítás a Tompa Mihály és Hóvirág utcáknál
Előadó: polgármester
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 78./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a
következő határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
65/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Építési telekalakítás a Tompa Mihály és Hóvirág utcáknál
Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az „Építési telekalakítás a Tompa Mihály és
Hóvirág utcáknál” című előterjesztést, és az alábbi határozatot
hozta:
1. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testület az
Edelény, Tompa Mihály és Hóvirág utcáknál történő 8 db
építési telek kialakításához szükséges geodéziai költségek
finanszírozására (bruttó) 392.600,- Ft fedezetet biztosít a
2016 évi költségvetésben tervezett és 2016. április 14-ig már
teljesült építési telkek értékesítéséből származó többletbevétel terhére.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakításokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalásokra, és a tervezett
munkálat elvégzésére, és változások átvezetésének Edelényi
Járási Hivatal Földhivatali osztályánál történő kezdeményezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: elnök
Értesül: Nemzetiség Önkormányzatok, Pénzügyi Osztály
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16./ Napirendi pont tárgya:
Fejlesztési célú hitel felvételéhez
hitelszerződés tervezet jóváhagyásáról
Előadó: polgármester

kormányzati

hozzájárulás

kéréséről,

és

(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 79./ sorszám alatt.)
Polgármester a napirendet vitára bocsátja.
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság az előterjesztés
határozati javaslatát elfogadásra javasolja.
Polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt – az előterjesztés határozati
javaslatának elfogadását szavazásra bocsátja.
Képviselő-testület a javaslatot – 11 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével –
11 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi
határozatot:
EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
66/2016.(IV.21.) H A T Á R O Z A T A
Tárgy: Fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás
kéréséről, és hitelszerződés tervezet jóváhagyásáról
Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
Fejlesztési célú hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás kéréséről, és
hitelszerződés tervezet jóváhagyásáról szóló előterjesztést és az alábbi
döntéseket hozta:
1. Edelény
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 10.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján Kormányzati
hozzájárulás iránti kérelemmel fordul Magyarország Kormányához
és kéri az alábbi – Képviselő-testület 4/2016.(I.21.) határozatában
részletezett - fejlesztési célok megvalósításához szükséges forrás
biztosítását
szolgáló
hitel
felvételéhez
a
Kormányzat
hozzájárulását: Tanuszoda építéshez kapcsolódó infrastruktúra-

fejlesztés.
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2. Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Boldva és
Vidéke Takarékszövetkezettel kötendő kölcsönszerződés tervezetét
a határozat mellékleteként jóváhagyja. Felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy Kormányzati hozzájárulást követően a
szerződést aláírja, és az időmúlásból eredő határidő módosításokat
a szerződés-tervezetben módosítsa.
Határidő: azonnal, illetve 2016.12.31.
Felelős: polgármester
Értesül: osztályok, MÁK
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3
Az Adós felhatalmazza a Hitelintézetet arra, hogy a jelen szerződésből eredő esedékessé vált követelésével
bármelyik fenti bankszámláját beszedési megbízás benyújtásával megterhelje, illetőleg az esedékesé vált
követelést beszámítással érvényesítse.
A beszedési megbízás érvényesítésére felhatalmazó – jelen kölcsön és járulékainak teljes megfizetéséig Adós
által egyoldalúan vissza nem vonható – nyilatkozatok e szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
7. Az Adós a következő kimutatásait az alábbiak szerinti rendszerességgel a tárgyidőszakot követő 15, illetve
mérleg, eredmény kimutatás esetén 45 napon belül köteles megküldeni a Hitelintézet részére.
Kimutatás
Mérleg, eredménykimutatás
Főkönyvi kivonat
készletállomány
vevőállomány
30 napon túli vevőállomány
Rövid lejáratú hitelállomány
Szállítói állomány
15 napon túli szállítói állomány
árbevéltel

negyedévente

évente
x

x
x
x

x

8. Az Adós a kölcsönt és járulékait az ÁSZSZ-ben meghatározott módon és feltételek szerint jogosult részben
vagy egészében előtörleszteni. Elő-, végtörlesztésre az Adós bármikor jogosult. Az előtörlesztési szándékot az
Adósnak írásban kell eljuttatnia a Takarékszövetkezethez a pontos összeg és az előtörlesztés kért értéknapja
megjelölésével (a továbbiakban: Előtörlesztési értesítő). Az elő-, végtörlesztés kért időpontja nem lehet
korábbi, mint az Előtörlesztési értesítőnek a Takarékszövetkezethez megérkezését követő 3. munkanap. Az
Adós tudomásul veszi, hogy amennyiben korábban időpont szerepel az Előtörlesztési értesítőben, mint az
előzőekben meghatározott időpont, úgy legkésőbb az Előtörlesztési értesítő beérkezésétől számított 3.
munkanap lesz a teljesítés napja. Az Előtörlesztési értesítőben az Adósnak arról is nyilatkoznia kell, hogy az
előtörlesztésre figyelemmel a havi törlesztő részletek összegének csökkentését, vagy a kölcsön futamidejének
lerövidítését kéri.
A Takarékszövetkezet az adós kérésének megfelelően vagy a havi törlesztő részletek összegét csökkenti, vagy a
Kölcsön lejárati időpontját változtatja meg változatlan fizetési kötelezettség mellett. Az előtörlesztés
következtében módosuló törlesztő részlet vagy módosuló lejárat esetén szerződésmódosítási díj nem kerül
felszámításra, de a lejárat módosítás közjegyzői okiratba foglalásának költségeit az Adós köteles viselni.
Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra:
- ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt,
- ha 12 hónap alatt egy alkalommal a teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a 200.000 Ft-ot,
- ha az Adós teljes előtörlesztése (végtörlesztése) esetén, ha az Adós fennálló tartozása nem haladja meg az
egymillió forintot és a megelőző 12 hónap alatt előtörlesztést nem teljesített,
Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló le nem járt tartozás kiegyenlítésére, az
előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig esetlegesen felmerült költséget, díjat, majd kamatot kell
elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani.
9. Adós vállalja, hogy jelen szerződés alapján folyósított kölcsön vagy törlesztő részletének, illetve hiteldíjának
bármely okból történő lejárttá válása esetén a Hitelintézet által előzetesen elfogadott tartalmú közjegyzői
okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz, melynek mindenkori díját a közjegyzőnek
közvetlenül megfizet.
10. Egyebekben a jelen szerződés 1. számú függelékében foglalt Általános Szerződési Szabályok, továbbá a
Hitelintézet és az Adós között létrejött bankszámla-szerződésben, a Hitelintézet üzletszabályzatában, a
bankhitelre vonatkozó jogszabályokban, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók.
11. A jelen szerződés a szerződő felek aláírásának napján lép hatályba.
12. A szerződés elválaszthatatlan mellékletei:
1.számú függelék: Általános Szerződési Szabályok
2.sz. melléklet: Felhatalmazó levél
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Polgármester - mivel egyéb más napirend, javaslat, észrevétel, vélemény nem volt
– megköszönte a megjelenést, és a rendes nyílt ülést bezárta.
K.m.f.

Molnár Oszkár
polgármester

Vártás József
jegyző
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