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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. május 30. napján az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Abodi Kirendeltségén 
(3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének 

 
 

a./ Tárgysorozata 
b./ Jegyzőkönyve 

              c./ Határozata   
 
 

T Á R G Y S O R O Z A T 
 
 

1./  Abod Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 

2./  2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
Előadó: polgármester 

3./  Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről  
Előadó: polgármester 

4./  Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat működéséről  
Előadó: polgármester 

5./  Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat 
működéséről 
Előadó: polgármester 

6./  Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének 
elfogadásáról  
Előadó: polgármester 

7./  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 

8./  Fejlesztési támogatás igényléséről 
Előadó: polgármester 

 
 
 
A b o d , 2016. május 30. 
 
 
 
 
        Vártás József 
              jegyző 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült:  Abod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 30. 
 napján az  Edelényi   Közös Önkormányzati  Hivatal Abodi 
Kirendeltségén (3753 Abod, Magyar út 42.) megtartott rendkívüli 
nyílt   üléséről. 

 
Jelen vannak : Rescsánszki Bertalanné polgármester  
    Zsemkó János alpolgármester  
    Berkesi László  képviselő  
    Fekete Józsefné képviselő 
    Sápi Olivér képviselő  
 
Tanácskozási joggal jelen vannak: Vártás József jegyző 
   
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, 
hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mivel az 5 fős testület teljes 
létszámmal jelen van. 
 
Ezt követően az alábbiakban ismerteti az ülés napirendi pontját: 
 
 1./ Abod Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

     Előadó: polgármester 

 2./ 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
      Előadó: polgármester 

 3./ Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről  

       Előadó: polgármester 

 4./ Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat működéséről  
     Előadó: polgármester 

 5./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat 
működéséről 

     Előadó: polgármester 

 6./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési 
jelentésének elfogadásáról  

     Előadó: polgármester 

 7./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 
pályázat benyújtásáról 

    Előadó: polgármester 

 8./ Fejlesztési támogatás igényléséről 
     Előadó: polgármester 

Megkérdezi, hogy az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban a képviselő-testület tagjai 
részéről van-e észrevétel, javaslat, indítvány. 
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A képviselő-testület tagjai részéről az ülés napirendi pontjaival kapcsolatban 
észrevétel, javaslat, indítvány nem volt. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli ülés 
napirendi pontjainak elfogadását. 
 
Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendi pontjait – 5 fő képviselő 
döntéshozatalban való részvételével - 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett 
elfogadta, az alábbiak szerint: 
 
 1./ Abod Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 

     Előadó: polgármester 

 2./ 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
      Előadó: polgármester 

 3./ Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről  

       Előadó: polgármester 

 4./ Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat működéséről  
     Előadó: polgármester 

 5./ Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a gyermekjóléti szolgálat 
működéséről 

     Előadó: polgármester 

 6./ Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési 
jelentésének elfogadásáról  

     Előadó: polgármester 

 7./ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 
pályázat benyújtásáról 

    Előadó: polgármester 

 8./ Fejlesztési támogatás igényléséről 
     Előadó: polgármester 

 
Napirendi pont tárgyalása 
1./ Napirendi pont tárgya: 
 
Abod Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról    
Előadó: polgármester 
 
(Rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a rendelet-tervezetet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy a későbbi előterjesztések keretében tárgyalnak 
több pályázat beadását, a pénzmaradvány terhére tették a fejlesztési feladatoknak a 
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finanszírozására 2.590 eFt-ot, ez a beadandó BM-es pályázat, pl. az útfelújítás. Nyilván 
ennek a következménye, hogy a működési hiányt nem tudják lejjebb szorítani, de 
természetesen a működésre is tettek, és meglátják majd, hogyan alakul félévkor. 
Nyilván rendkívüli támogatást fognak igényelni ebben az évben is, ugyanúgy mint 
tavaly. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke  ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint a  rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a javaslatot szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a rendelet-tervezetet – 5 fő képviselő döntéshozatalban való 
részvételével 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd 
megalkotta alábbi rendeletét: 

 
ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2016.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli: 

1.§ A képviselő-testülete Abod Község Önkormányzatának 2015. évi zárszámadását 

a) 59.277 ezer Ft költségvetési bevétellel, 
b) 54.477 ezer Ft költségvetési kiadással,  
c) finanszírozási célú kiadásait 506 ezer Ft-tal, 
d) finanszírozási célú bevételeit 5.276 ezer Ft-tal hagyja jóvá. 
 

2.§  A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételi főösszeg forrásonkénti 
megbontását, valamint a 2015. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti 
felhasználását, költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el. 

3.§  A képviselő-testület a működési célú bevételek és kiadások, valamint 
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. 
mellékletek szerint fogadja el. 

4.§ A képviselő-testület az éves létszámkeretet, a közfoglalkoztatottak éves 
létszámkeretét a 4. melléklet szerint fogadja el. 

5.§ Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és 
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az 5. 
melléklet és a 6. mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület. 
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6.§  A képviselő-testület az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet 
szerint fogadja el. 

7.§  Az önkormányzat kötelező, önként vállalt államigazgatási feladatainak 
teljesítését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 

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

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

10.§ Pénzeszköz változását a 11. melléklet tartalmazza. 

11.§ Abod Község Önkormányzatának 2015. december 31-i vagyonmérlegét a 12. 
mellékletben, míg vagyonkimutatását a 13. mellékletben részletezettek alapján 
hagyja jóvá a képviselő-testület. 

12.§ Az önkormányzat maradvány összegét a 14. melléklet tartalmazza. 

13.§ Abod Község Önkormányzat eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 

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

 

 

Vártás József 
jegyző 

Rescsánszki Bertalanné 
polgármester 

 

       
 

Kihirdetési záradék: 
Ez a rendelet Abod Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 41.§ (1) bekezdése szerint az 
Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. május 30. napján 
kihirdetésre került. 
 
Abod, 2016. május 30. 
 
 

Vártás József 
jegyző 

 
Abod, 2016. május 30. 
 
 

Vártás József 
jegyző 
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1. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal
B E V É T E L E K ezer Ft-ban

Eredeti Módosított
1. I. Működési c. tám. államh.-on belülről 15 442 50 356 50 356 100

1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . tám. 7 196 7 196 7 196 100

1.2   Települési önk. egyes köznev. feladatainak tám. 0 0 0
1.3.1   Telep. önk. szoc. és gyermekj.feladatainak tám. 4 252 4 381 4 381 100

1.3.2   Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 832 1 181 1 181 100
1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 0 1 200 1 200 100
1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 0 15 680 15 680 100
1.6   Egyéb műk.célú tám. bev. államh.-on belülről 3 162 20 718 20 718 100
2. II. Közhatalmi bevételek 1 873 2 366 2 355 100

2.1   Vagyoni típusú adók 1 400 1 406 1 405 100
2.2   Iparűzési adó 0 0 0
2.3   Gépjárműadó 423 810 809 100
2.4   Talajterhelési díj 0 86 68 79
2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 50 64 73 114
3. III. Működési bevételek 590 1 816 1 812 100

3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 630 630 100
3.2   Szolgáltatások ellenértéke 250 742 742 100
3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 0 44 44 100

3.4   Tulajdonosi bevételek 240 130 126 97

3.5   Ellátási díjak 0 0 0

3.6   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0
3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0
3.8   Kamatbevételek 0 0 0

3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 100 270 270 100
4. IV. Felhalmozási bevételek 0 1 144 1 144 100

4.1   Ingatlanok értékesítése 0 0 0
4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 155 155 100
4.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0
4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0
4.5   Felhalmozási célú támog. államh.-on belülről 0 989 989
5. V. Átvett pénzeszközök 3 000 3 610 3 610 100

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 3 000 3 610 3 610 100

5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 20 905 59 292 59 277 100
6. VI. Finanszírozási bevételek 2 887 4 703 5 276 112

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 213 2 029 2 602 128
6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0

6.1.2   Maradvány igénybevétele 213 2 029 2 029 100

6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0
6.1.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0
6.1.5   Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 573

6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 2 674 2 674 2 674 100
6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel államh.-on kívülről 0 0 0
6.2.2   Maradvány igénybevétele 2 674 2 674 2 674 100

6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0

6.2.4   Központi költségv. sajátos finansz. bevételei 0 0 0
BEVÉTELEK Ö SSZESEN 23 792 63 995 64 553 101

Teljesítés %

Abod Község Ö nkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege

Cím Bevételi  jogcímek
Előirányzat
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2/2 oldal

K I A D Á S O  K ezer Ft-ban

Eredeti Módosított
7. I. Működési költségvetés kiadásai 21 118 47 987 39 919 83

7.1   Személyi juttatások 6 627 20 405 20 271 99
7.2   Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hozzáj. adó 1 435 3 317 3 219 97
7.3   Dologi kiadások 7 309 13 936 8 703 62
7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 584 4 476 3 124 70
7.5   Egyéb működési célú kiadások 3 163 5 853 4 602 79

7.5.1   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre 3 083 3 330 3 181 96
7.5.2   Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre 80 1 339 1 339 100
7.5.3   Tartalékok 0 1 090 0
7.5.4   Elvonások és befizetések 0 94 82 87

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 674 15 502 14 558 94
8.1   Beruházások 184 1 611 1 593 99
8.2   Felújítások 2 490 3 540 2 614 74
8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 10 351 10 351 100

8.3.1   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson belülre 0 10 351 10 351 100
8.3.2   Egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 0 0 0
8.3.3   Fejlesztési céltartalék 0 0 0
8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 23 792 63 489 54 477 86
9. III. Finanszírozási kiadások 0 506 506 100

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 506 506 100
9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre 0 0 0
9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0
9.1.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0
9.1.4  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 506 506 100
9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államh.-on kívülre 0 0 0
9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0
9.2.3   Központi költségv. sajátos finanszírozási kiad. 0 0 0

KIADÁSO K Ö SSZESEN 23 792 63 995 54 983 86
Közfoglalkoztatottak engedélyezett  létszáma 2 19 16 84

Cím Kiadási jogcímek
Előirányzat

Teljesítés %

Abod Község Ö nkormányzatának 2015. évi költségvetésének mérlege
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2. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított Eredeti Módosított
1. Költségvetési bevételek összesen 20 905 58 018 58 007 100 Költségvetési kiadások összesen 21 118 47 987 39 919 83
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15 442 50 356 50 356 100 Személyi juttatás 6 627 20 405 20 271 99
3. Közhatalmi bevételek 1 873 2 366 2 355 100 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 1 435 3 317 3 219 97
4. Működési bevételek 590 1 686 1 686 100 Dologi kiadások 7 309 13 936 8 703 62
5. Működési célú átvett  pénzeszközök 3 000 3 610 3 610 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 584 4 476 3 124 70
6. Egyéb működési célú kiadások 3 163 5 853 4 602 79
8.
9. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen 213 2 029 2 602 128 Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen 0 506 506 100
10. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
11. Maradvány igénybevétele 213 2 029 2 029 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
12. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
13. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 0 506 506 100
14. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 573

21 118 60 047 60 609 101 MŰKÖ DÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 21 118 48 493 40 425 83

3. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Eredeti Módosított Eredeti Módosított
1. Költségvetési bevételek összesen 0 1 274 1 270 100 Költségvetési kiadások összesen 2 674 15 502 14 558 94
2. Ingatlanok értékesítése Beruházások 184 1 611 1 593 99
3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 155 155 100 Felújítások 2 490 3 540 2 614 74
5. Kiszámlázott ÁFA Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 10 351 10 351 100
6. Felhalmozási c. támog. államháztartáson belülről 0 989 989 100
7. Felhalmozási célú átvett  pénzeszköz
8. Egyéb felhalmozási bevétel (ÉRV) 0 130 126 97
9.
10. Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen 2 674 2 674 2 674 100 Finanszírozási c. pénzügyi műveletek összesen 0 0 0
11. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
12. Maradvány igénybevétele 2 674 2 674 2 674 100 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
13. Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
14. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
15.

2 674 3 948 3 944 100 FELHALMO ZÁSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 2 674 15 502 14 558 94

Abod Község Ö nkormányzatának 2015. évi működési célú bevétele inek és kiadásainak mérlege

Abod Község Ö nkormányzatának 2015. évi fe lhalmozási célú bevétele inek és kiadásainak mérlege

Bevételi  jogcímek Kiadási jogcímek

Teljesítés %

Előirányzat
Teljesítés %

Előirányzat
Teljesítés %

KIADÁS

Kiadási jogcímek
Előirányzat

FELHALMO ZÁSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

MŰKÖ DÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN

Bevételi  jogcímek

BEVÉTEL
Előirányzat

Teljesítés %
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4. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszáma

Eredeti Módosított
Önkormányzat 2 2 2 100

Összesen 2 2 2 100

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított
Önkormányzat 0 0 0 0 0 0 2 19 16 84

Összesen 0 0 0 0 0 0 2 19 16 84

Előirányzat
Teljesítés %

8 órás
Engedélyezett létszám (fő)

Költségvetési szerv
Engedélyezett létszám (fő)

Előirányzat
Teljesítés %

Költségvetési szerv
Előirányzat

Teljesítés %
Előirányzat

4 órás 6 órás

Teljesítés %
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5. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

1. Helyi adók 1 400 1 406 1405 100

2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 240 130 126 97

3. Díjak, pótlékok, birságok 50 150 141 94

4.
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog 
értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 0 155 155 100

5. Részvények, részesedések értékesítése

6.
Vállalatértékesítésből, privatizációs bevételből származó 
bevételek

7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

1 690 1 841 1 827 99

6. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

1. Hitel 0 0 0

0 0 0

Teljesítés %

Teljesítés %

KIMUTATÁS
Abod Község Önkormányzata saját bevételeinek összegéről

Abod Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló 
kötelezettségei

Összes kötelezettség

Saját bevételek összesen

Sor- 
szám Bevételi jogcímek

Előirányzat

Sor- 
szám Megnevezés

Előirányzat

 
 

7. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat által folyósított ellátások

ezer Ft-ban

Módosított

271 271 100

703 197 28

517 517 100

1 185 339 29

2 676 1 324 49

605 605 100

812 812 100

383 383 100

1 800 1 800 100

4 476 3 124 70

Szociális tüzelőanyag

Rendszeres gyermekvédelmi utalvány

0

0

230

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásSzt.35.§(1) bek. 320

Nyári gyermekétkeztetés 0

Teljesítés %

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen 0
Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen 2 584

Ellátási forma megnevezése

Előirányzat

Eredeti

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt.38.§.(2) és (5) bek. 410

Települési támogatás 1 624
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi 
ellátások összesen 2 584

Rendszeres szociális segély Szt. 37.§ (1) bek. a)-d) pont
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8. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

3/1 oldal
BEVÉTELEK ezer Ft-ban

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

1. I. Működési c. támog. államháztartáson belülről 15 442 50 356 50 356 100 0 0 0 0 0 0 15 442 50 356 50 356 100
1.1   Helyi önkormányzatok működésének ált . támog. 7 196 7 196 7 196 100 0 0 0 0 0 0 7 196 7 196 7 196 100
1.2   Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3.1   Települési önk. szoc. és gyermekj. feladatainak tám. 4 252 4 381 4 381 100 0 0 0 0 0 0 4 252 4 381 4 381 100
1.3.2   Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 832 1 181 1 181 100 0 0 0 0 0 0 832 1 181 1 181 100
1.4   Települési önk. kulturális feladatainak tám. 0 1 200 1 200 100 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 100
1.5   Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám. 0 15 680 15 680 100 0 0 0 0 0 0 0 15 680 15 680 100
1.6   Egyéb műk.célú tám. bev. államháztartáson belülről 3 162 20 718 20 718 100 0 0 0 0 0 0 3 162 20 718 20 718 100
2. II. Közhatalmi bevételek 1 873 2 366 2 355 100 0 0 0 0 0 0 1 873 2 366 2 355 100

2.1   Vagyoni típusú adók 1 400 1 406 1 405 100 0 0 0 0 0 0 1 400 1 406 1 405 100
2.2   Iparűzési adó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3   Gépjárműadó 423 810 809 100 0 0 0 0 0 0 423 810 809 100
2.4   Talajterhelési díj 0 86 68 79 0 0 0 0 0 0 0 86 68 79
2.5   Egyéb közhatalmi bevételek 50 64 73 114 0 0 0 0 0 0 50 64 73 114

3. III. Működési bevételek 590 1 816 1 812 100 0 0 0 0 0 0 590 1 816 1 812 100
3.1   Készletértékesítés ellenértéke 0 630 630 100 0 0 0 0 0 0 0 630 630 100
3.2   Szolgáltatások ellenértéke 250 742 742 100 0 0 0 0 0 0 250 742 742 100
3.3   Közvetített  szolgáltatások ellenértéke 0 44 44 100 0 0 0 0 0 0 0 44 44 100
3.4   Tulajdonosi bevételek 240 130 126 97 0 0 0 0 0 0 240 130 126 97
3.5   Ellátási díjak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.8   Kamatbevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.9   Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.10   Egyéb működési bevételek 100 270 270 100 0 0 0 0 0 0 100 270 270 100

Tájékoztató tábla
az önkormányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatairól

Cím Bevételi  jogcímek

Kötelező fe ladat
előirányzat

te lj. %

Ö nként vállalt fe ladat Államigazgatási fe ladat Ö sszes bevétel
előirányzat

te lj. %

előirányzat

te lj. %

előirányzat

te lj. %
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3/2 oldal

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított
4. IV. Felhalmozási bevételek 0 1 144 1 144 100 0 0 0 0 0 0 0 1 144 1 144 100

4.1   Ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2   Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 0 155 155 100 0 0 0 0 0 0 0 155 155 100
4.3   Kiszámlázott ÁFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4   ÁFA visszatérítése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5   Felhalmozási célú támog. államháztartáson belülről 0 989 989 100 0 0 0 0 0 0 0 989 989 100
5. V. Átvett pénzeszközök 3 000 3 610 3 610 100 0 0 0 0 0 0 3 000 3 610 3 610 100

5.1   Működési célú átvett  pénzeszközök 3 000 3 610 3 610 100 0 0 0 0 0 0 3 000 3 610 3 610 100
5.2   Felhalmozási célú átvett  pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Ö SSZESEN 20 905 59 292 59 277 100 0 0 0 0 0 0 20 905 59 292 59 277 100
6. VI. Finanszírozási bevételek 2 887 4 703 5 276 112 0 0 0 0 0 0 2 887 4 703 5 276 112

6.1  Működési célú pénzügyi műveletek 213 2 029 2 602 128 0 0 0 0 0 0 213 2 029 2 602 128

6.1.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.2   Maradvány igénybevétele 213 2 029 2 602 128 0 0 0 0 0 0 213 2 029 2 602 128
6.1.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.1.5   Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 0 573 0 0 0 0 0 0 0 0 573
6.2  Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 2 674 2 674 2 674 100 0 0 0 0 0 0 2 674 2 674 2 674 100

6.2.1   Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.2   Maradvány igénybevétele 2 674 2 674 2 674 100 0 0 0 0 0 0 2 674 2 674 2 674 100
6.2.3   Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2.4   Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BEVÉTELEK Ö SSZESEN 23 792 63 995 64 553 101 0 0 0 0 0 0 23 792 63 995 64 553 101

Cím Bevételi  jogcímek
Kötelező fe ladat Ö nként vállalt fe ladat Államigazgatási fe ladat

előirányzat
te lj. %

előirányzat
te lj. %

előirányzat
te lj. %

előirányzat
te lj. %

Ö sszes bevétel
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3/3 oldal
KIADÁSOK 

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított
7. I. Működési költségvetés kiadásai 21 118 47 987 39 919 83 0 0 0 0 0 0 21 118 47 987 39 919 83

7.1   Személyi juttatások 6 627 20 405 20 271 99 0 0 0 0 0 0 6 627 20 405 20 271 99
7.2   Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj. adó 1 435 3 317 3 219 97 0 0 0 0 0 0 1 435 3 317 3 219 97
7.3   Dologi kiadások 7 309 13 936 8 703 62 0 0 0 0 0 0 7 309 13 936 8 703 62
7.4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 584 4 476 3 124 70 0 0 0 0 0 0 2 584 4 476 3 124 70
7.5   Egyéb működési célú kiadások 3 163 5 853 4 602 79 0 0 0 0 0 0 3 163 5 853 4 602 79

7.5.1   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson belülre 3 083 3 330 3 181 96 0 0 0 0 0 0 3 083 3 330 3 181 96
7.5.2   Egyéb műk. célú támog. államháztartáson kívülre 80 1 339 1 339 100 0 0 0 0 0 0 80 1 339 1 339 100
7.5.3   Tartalékok 0 1 090 0 0 0 0 0 0 0 0 1 090 0
7.5.4   Elvonások és befizetések 0 94 82 87 0 0 0 0 0 0 0 94 82 87

8. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2 674 15 502 14 558 94 0 0 0 0 0 0 2 674 15 502 14 558 94
8.1   Beruházások 184 1 611 1 593 99 0 0 0 0 0 0 184 1 611 1 593 99
8.2   Felújítások 2 490 3 540 2 614 74 0 0 0 0 0 0 2 490 3 540 2 614 74
8.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 10 351 10 351 100 0 0 0 0 0 0 0 10 351 10 351 100

8.3.1   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson belülre 0 10 351 10 351 100 0 0 0 0 0 0 0 10 351 10 351 100
8.3.2   Egyéb felhalm. célú támog. államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.3   Fejlesztési céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3.4   Felhalmozási célú ÁFA befizetése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KÖ LTSÉGVETÉSI KIADÁSO K Ö SSZESEN 23 792 63 489 54 477 86 0 0 0 0 0 0 23 792 63 489 54 477 86
9. III. Finanszírozási kiadások 0 506 506 100 0 0 0 0 0 0 0 506 506 100

9.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 506 506 100 0 0 0 0 0 0 0 506 506 100
9.1.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.1.4   Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés 0 506 506 100 0 0 0 0 0 0 0 506 506 100
9.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.2.1   Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.2   Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2.3   Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KIADÁSO K Ö SSZESEN 23 792 63 995 54 983 86 0 0 0 0 0 0 23 792 63 995 54 983 86

Ö sszes kiadás
előirányzat

te lj. %

Cím Kiadási jogcímek
Kötelező fe ladat Ö nként vállalt fe ladat Államigazgatási fe ladat

előirányzat
te lj. %

előirányzat
te lj. % telj. %

előirányzat
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9. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

1. Polgármesteri Hivatal épületének felújításához tervek 184 184 184 100

2. Start munkaprogram keretében vásárolt tárgyi eszközök 0 989 989 100

3. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 0 154 152 99

4. KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft.-
be üzletrész létesítése 0 100 100 100

5. Informatikai eszköz beszerzés 0 184 168 91

Beruházási kiadások összesen 184 1 611 1 593 99

10. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezése

ezer Ft-ban

Eredeti Módosított

1. Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 2 490 2 490 2 488 100

2. Ivóvíz- és szennyvízfelújítás 0 1 050 126 12

Felújítási kiadások összesen 2 490 3 540 2 614 74

Beruházási feladatok

Felújítási feladatok

Előirányzat

Teljesítés %

Előirányzat

Teljesítés %
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11.melléklet a 6/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Sor- Megnevezés Összege (e Ft)
szám

1. Pénzkészlet 2015. január 1-jén 4 866
ebből:

2.      - Bankszámlák egyenlege 4 763
3.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 103

4. Záró pénzkészlet egyenlege 2015. december 31-én 8 232
ebből:

5.      - Bankszámlák egyenlege 8 083
6.      - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 149

KIMUTATÁS

Abod Község Önkormányzatának

2015. évi pénzeszköz változásának levezetéséről
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12. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Előző év Tárgyév % Előző év Tárgyév %
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök G.) Saját tőke
I.   Immeteriális javak 258 182 71 I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 328 896 328 896 100
II.  Tárgyi eszközök 145 607 140 312 96 II. Nemzeti vagyon változásai
III. Befektetett pénzügyi eszk. 10 370 10 470 101 III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 3 098 3 098 100
IV. Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk. 68 198 65 666 96 IV. Felhalmozott eredmény -92 249 -109 103 118

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz. 224 433 216 630 97 VI. Mérleg szerinti eredmény -16 854 -7 254 43

B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Saját tőke összesen 222 891 215 637 97
I.   Készletek 0 38
II.  Értékpapírok H.) Kötelezettségek 2 037 1 516 74

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. össz. 0 38 I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0

C.) Pénzeszközök 4 866 8 232 169 J.) Passzív időbeli elhatárolások 9 185 10 435 114

D.) Követelések 3 663 1 439 39

E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 1 151 1 249 109

F.) Aktív időbeli elhatárolások 0 0

Eszközök összesen 234 113 227 588 97 Források összesen 234 113 227 588 97

Eszközök
Állományi érték

Források
Állományi érték

Abod Község Önkormányzatának
vagyonmérlege 2015. december 31-én
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13. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2/1 oldal
ezer Ft-ban

Sor Előző év Tárgyév Változás
szám %-a

1 2 3 4 5
I. Immateriális javak 1 258 182 71
1.) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 132 889 129 528 97
2.) Gépek, berendezések és felszerelések, járművek 3 12 718 10 784 85
3.) Tenyészállatok 4
4.) Beruházások, felújítások 5
5.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 6
II. Tárgyi eszközök (2+3+4+5+6) 7 145 607 140 312 96
1.) Tartós részesedések 8 10 370 10 470 101
2.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 9
3.) Befektetett  pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 10
III. Befektetett pénzügyi eszközök (8+9+10) 11 10 370 10 470 101
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 12 68 198 65 666 96
A./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖ ZÖ K (1+7+11+12) 13 224 433 216 630 97
I. Készletek 14 0 38
II. Értékpapírok 15
B./ NEMZETI VAGYO NBA TARTO ZÓ FO RGÓ ESZKÖ ZÖ K
(14+15) 16 0 38
I. Hosszú lejáratú betétek 17
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 18 103 149 145
III. Forintszámlák 19 4 763 8 083 170
IV. Devizaszámlák 20
V. Idegen pénzeszközök 21
C./ PÉNZESZKÖ ZÖ K (17+18+19+20+21) 22 4 866 8 232 169
I. Költségvetési évben esedékes követelések 23 3 663 1 347 37
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 24
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 25 0 92
D./ KÖ VETELÉSEK (23+24+25) 26 3 663 1 439 39
E./ EGYÉB SAJÁTO S ESZKÖ ZO LDALI ELSZÁMO LÁSO K 27 1 151 1 249 109
F./ AKTÍV IDŐ BELI ELHATÁRO LÁSO K 28
ESZKÖ ZÖ K Ö SSZESEN (13+16+22+26+27+28) 29 234 113 227 588 97

Abod Község Önkormányzatának
2015. évi

vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK
állományi érték
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14. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés Összeg
1. Alaptevékenység költségvetési bevételei 59 278
2. Alaptevékenység költségvetési kiadásai 54 477
3. I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) 4 801
4. Alaptevékenység finanszírozási bevételei 5 276
5. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 506
6. II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) 4 770
7. A/ Alaptevékenység maradványa (3+6) 9 571
8. Vállalkozási tevékenység bevételei 0
9. Vállalkozási tevékenység kiadásai 0
10. III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9) 0
11. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0
12. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0
13. IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12) 0
14. B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13) 0
15. C/ Összes maradvány (7+14) 9 571
16. D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 0
17. E/ Alaptevékenység szabad maradványa (7-16) 9 571
18. F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) 0
19. G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (14-18) 0

Abod Község Önkormányzatának
Maradvány kimutatása

2015.
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15. melléklet a 6/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban

Sorsz. Megnevezés Tárgyi időszak
1. I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 3 599
2. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0
3. III. Egyéb eredményszemléletű bevételek 53 967
4. IV. Anyagjellegű ráfordítások 6 870
5. V. Személyi jellegű ráfordítások 24 740
6. VI. Értékcsökkenési leírás 11 852
7. VII. Egyéb ráfordítások 11 995
8. A./ TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (1+2+3-4-5-6-7) 2 109
9. VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 0
10. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
11. B./ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (9-10) 0
12. C./ SZOKÁSOS EREDMÉNY (8+11) 2 109
13. X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 989
14. XI. Rendkívüli ráfordítások 10 352
15. D./ RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (13-14) -9 363
16. E./ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (12+15) -7 254

Abod Község Önkormányzatának 2015. évi eredménykimutatása

 



 
 

 
 
2./ Napirendi pont tárgya: 
 
2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 

 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel kérdés, vélemény nem volt - a 
határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                              9/2016.(V.30.) H A T Á R O Z A T A 
 
              Tárgy: 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról 
 

Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozta:  

 

Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi maradvány felhasználását az alábbiak 
szerint fogadja el. 

 

Abod Község Önkormányzatnak 
2015. évi költségvetési maradványa 

   adatok ezer 
Ft-ban 

 
 

Intézmény Maradvány 

2016. évi 
költségvetésben 

betervezve 

 

Zárszámadást követő felosztás 

Működési Fejlesztési 
Pénz 

marad 
vány 

igénybevétele 

Működési 
kiadások 

Finanszí 
rozás 

Fejlesztési 
célú 

maradvány 

Abod Község 
Önkormányzata 

9.571 2.666 693 6.212 3.049 573 2.590 
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Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) 
önkormányzati rendeletében jóváhagyott pénzmaradvány igénybevételét 
6.212eFt-tal, a működési célú kiadásait 3.049eFt-tal, míg finanszírozási 
kiadásait 573 eFt-tal fejlesztési célú kiadásainak 2590 eFt-tal növeli. 

 
               Határidő: azonnal 
               Felelős: polgármester 
 
 
3./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy ezt a napirendet minden évben 
megtárgyalják, az edelényi testület márciusban tárgyalta, az abodi testület elé most 
hozták. A tavalyi évtől eltérően próbálták az előterjesztést rövidebbre fogni 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                              10/2016.(V.30.) H A T Á R O Z A T A 

 
Tárgy: Beszámoló az Edelényi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
tevékenységéről 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselőt-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi 
döntést hozza: 
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Abod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és azt a 
határozat mellékleteként   e l f o g a d j a. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
Értesül:  osztályok  
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Melléklet a 10/2016.(V.30.) határozathoz  
 
 
 

 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

 
AZ EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
 
 
 
 
 

2016. március 17. 
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A Hivatal szervezet 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 81.§ (3) bekezdés f) pontja és Edelény Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 2016. évi Munkatervében 
foglaltak szerint került sor az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló 
beszámoló összeállítására és Képviselő-testület elé terjesztésére.  

Az előterjesztésben a 2015-ös év munkájáról adok számot, melynek során az adatok 
összehasonlíthatósága érdekében több esetben évekre visszamenőleg kerültek 
feltüntetésre az adatok. 

Mint ahogyan az a Képviselő-testület által is ismert, Edelény Város Önkormányzata 
hosszas egyeztetést követően 2013. március 1-jével Abod Község Önkormányzatával 
létrehozta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalt. A két településhez 2013. április 
1-jével – kormánymegbízotti döntés alapján - kijelölésre került Szakácsi település is. 

A közös önkormányzati hivatal fenntartásáról szóló megállapodás felülvizsgálatára 
legközelebb 2019. október-december közötti időszakban lesz lehetőség, a jelenleg 
hatályos jogszabályok alapján. 

Az előterjesztés az érvényben lévő SzMSz-hez igazodóan tartalmazza az egyes belső 
szervezeti egységek tevékenységéről szóló beszámolókat. 

A KÖH belső szervezeti egységei az alábbiak: 
a) Polgármesteri Kabinet 
b) Jegyzői Titkárság 
c) Igazgatási és Szociális Osztály  
d) Pénzügyi Osztály  
e) Kistérségi Osztály 
 

Az alábbi táblázat tartalmazza 2013-2015. év közötti időszakban az ügyiratok 
számának alakulást főszám/alszám bontásban. 

 
AZ ÜGYIRATFORGALOM ALAKULÁSA 

 
Időszak Főszám Alszám Gyűjtő Összesen 
 2013 11885 32464 0 44349 
2014 11665 31205 0 42870 
2015 11413 23938 0 35351 
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Iktatott ügyiratok száma 

Év 
Sorszámra  

(db) 
Alszámra  

(db) 

Önkormányzati 
hatósági ügyekben 

hozott döntések száma 
(db) 

Államigazgatási 
hatósági ügyekben 

hozott döntések 
száma (db) 

2013 12389 32674 3890 9711 
2014 11665 31205 3259 10144 
2015 11413 23938 3891 6214 

 
I. Beszámoló a Polgármesteri Kabinet munkájáról 

 
A polgármesteri kabinet az elmúlt időszakban is a polgármester közvetlen irányítása 
alatt, meghatározott feladatköre szerint végezte munkáját. A rábízott feladatokat 
maradéktalanul ellátta, tevékenységével hasznosan segítette a városvezetést, s 
szolgálta az önkormányzat érdekeit. 

Kommunikáció 

A polgármesteri kabinet folyamatosan biztosította a közérdekű és a város életével 
kapcsolatos információk áramoltatását egyrészt honlapunk (www.edeleny.hu), 
másrészt a különböző sajtótermékeknek eljuttatott híranyagok révén. Az utóbbiak 
részéről jelentkezett igények szerint információhátteret nyújtott, vagy a sajtóanyagot 
összeállította. 
Gondoskodott arról, hogy a közszolgáltatók és egyéb szervezetek felhívásai, 
tájékoztatói különböző csatornákon keresztül eljussanak a lakossághoz. 
A honlapon működő panaszládán keresztül, illetve más formában érkezett 
megkeresésekre megadta a szükséges felvilágosítást, illetve gondoskodott arról, 
hogy a kérés megválaszolás vagy elintézés végett az illetékeshez kerüljön. 
A lakossági észrevételeket közvetítette a polgármester részére, és elősegítette a 
személyes találkozások, megbeszélések létrejöttét. 

Városmarketing 

A polgármesteri kabinet a sajtónyilvánosság számára biztosított híranyagokkal arra 
törekedett, hogy pozitív megítélés alakuljon ki városunkról, illetve adott esetekben 
tényszerű információk segítsék a tiszta kép kialakítását. 
Tevékenyen vett részt a városban megvalósult projektekről, beruházásokról, illetve 
az itt tartott rendezvényekről szóló tájékoztatások összeállításában, elkészítésében, a 
nyilvánossághoz történő eljuttatásukban. 

Tanácsadás 

A polgármesteri kabinet háttér-információkkal, konkrét javaslatokkal hatékonyan 
segítette a polgármester munkáját, illetve az arra igényt tartó képviselőket. 

Nemzetközi kapcsolatok 

A polgármesteri kabinet sikerrel koordinálta a kapcsolatokat a partnertelepülésekkel. 
A találkozások a felek kölcsönös megelégedésére zajlottak le, számos új területre 
tudtuk együttműködésünket kiterjeszteni. 
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Eredményesen menedzselte a lengyelországi Siewierz-zsel több éve folytatott 
Comenius Régió Együttműködések programot, amelynek révén uniós forrásból tudtuk 
finanszírozni a kapcsolattartást, s ami jelentős segítséget nyújtott a tanulói 
csereprogram folytatásához is, amelynek tekintetében természetesen nem szabad 
megfeledkezni a lengyel gyermekek fogadását és vendéglátását vállaló edelényi 
szülők áldozatvállalásáról sem. 
A jövőre nézve problémaként jelentkezik ugyanakkor, hogy a Comenius program 
megszűnt. Az Európai Bizottság által az annak helyére állított Erasmus program 
újfajta pályázási rendszerében lengyel testvérvárosunk nyújtotta be a pályázatot, 
amely sajnos nem nyert. Természetesen a továbbiakban is keressük a külső források 
bevonásának a lehetőségét a partneri együttműködés korábbi volumenének a 
fenntartása érdekében. 

II. Beszámoló a Jegyzői Titkárság munkájáról 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA 
MUNKA 

A Hivatali apparátus végzi a Képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítését, a 
napirendekhez tartozó írásos anyagok elkészítését, és a hozott döntések 
(határozatok, rendeletek) végrehajtását. Az alábbi táblázat összehasonlító adatokat 
tartalmaz a 2013-2015. időszakra a testületi ülésekre vonatkozóan. 

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

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

Testületi 
ülések 
száma 

előterjesztések 
száma 

határozatok 
száma 

rendeletek 
száma 

2013 29 252 240 25 
2014 19 177 168 19 
2015 25 188 180 19 

Összesen: 73 617 588 63 
 

A Humánpolitikai Bizottság 2015. évben 21 alkalommal ülésezett és 252 
határozatot hozott 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2015. évben 5 alkalommal ülésezett és 3 
határozatot hozott. 

A két bizottság 2015. évben 23 alkalommal tartott együttes ülést. A feltüntetett 
Bizottsági ülések száma az együttes ülések számát nem tartalmazta. 
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NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ELLÁTÁSA 

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

Az Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete             
2015. évben 3 rendes, 7 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen 
összesen 39 db határozatot hozott.  

Az Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete          
2015. évben 4 rendes, 12 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen 
összesen 86 db határozatot hozott.  

Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete           
2015. évben 2 rendes, 10 rendkívüli ülést és 1 közmeghallgatást tartott, melyen 
összesen 21 db határozatot hozott.  

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

A 2014. október 12-én megtartott helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők 
választását követően immár 6 helyi nemzetiségi önkormányzat ügyviteli feladatai 
látja el a KÖH: 

1. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, 
2. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 
3. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat, 
4. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
5. Abodi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, 
6. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 

MŰVELŐDÉS 

A művelődési intézmény fenntartói irányításából adódó feladatok (létesítés, 
átszervezés, működés ellenőrzése, intézményvezetők megbízásával kapcsolatos 
eljárások lebonyolítása) ellátása szintén a Titkárság feladata, az önkormányzat 
közművelődéssel kapcsolatos feladatai mellett. Továbbá közreműködik a 
városmarketinggel, turisztikával és idegenforgalommal kapcsolatos feladatok 
ellátásában. 

OKTATÁS 

Titkárság oktatási feladata az önkormányzat köznevelési intézményeinek fenntartói 
irányítása, ellenőrzése. Előkészíti az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket. 
Közreműködik az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények 
intézményvezetői álláshelyekre kiírt pályázati eljárások lebonyolításában. 
Együttműködik a pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó szervezettel, a köznevelési 
intézmények számára nyújtott szakmai szolgáltatást figyelemi kíséri a szolgáltatások 
szervezése érdekében. Részt vesz az önkormányzat által fenntartott és működtetett 
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köznevelési intézmények gazdálkodásával kapcsolatos döntések előkészítésében. A 
köznevelési tevékenységgel összefüggően koordinálja, irányítja, ellenőrzi az 
önkormányzati fenntartású intézmények szakmai feladatellátását. Figyelemmel kíséri 
az önkormányzat által meghatározott oktatáspolitikai, művelődési ifjúsági és 
sportpolitikai célkitűzések érvényesülését. Feladatellátása során folyamatosan 
figyelemmel kíséri és alkalmazza a hatályos jogszabályokat, minőségbiztosítási 
eljárásokat, betartja az adatvédelmi és titoktartási szabályokat, egyéb utasításokat, 
rendelkezéseket. 
IFJÚSÁGI, SPORT ÉS TÁRSADALMI FELADATOK 

Ezen feladatok körében kapcsolatot tart a szervezeti egység az önkormányzati és 
nem önkormányzati fenntartású ifjúsági és sport szervezetekkel. Közreműködik a 
város nevelési-, oktatási intézményeinek testneveléssel, sporttal kapcsolatos 
fenntartói irányításában, ellenőrzésében, előkészíti az ezzel összefüggő 
önkormányzati döntéseket. Előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati 
döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában. Kapcsolatot tart a civil és 
társadalmi szervezetekkel. 

Esélyegyenlőségi terv 

A települési önkormányzatok 2013. július 1-jét követően a hazai és európai uniós 
társfinanszírozású pályázatokon csak abban az esetben vehetnek részt, ha 
rendelkeznek hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. A helyi esélyegyenlőségi 
programot csak olyan személy készítheti el, aki a központilag szervezett a képzésen 
részt vett. A Jegyzői Titkárságon dolgozó 1 fő köztisztviselő vett részt a térítésmentes 
képzésen. 2013. év során Edelény, Abod és Szakácsi települések helyi 
esélyegyenlőségi programja elkészült. Az esélyegyenlőségi tervek felülvizsgálatára 
2015. évben sor került mindhárom településen. 

KÖZFOGLALKOZTATÁS 
 

A közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokat a Borsodi közszolgáltató Nonprofit Kft. 
látja el.  

POLGÁRI VÉDELEM, KÖZBIZTONSÁGI REFERENS  

2015. évben is folytatódott Edelény Város Önkormányzat Polgári Védelmi 
egységeinek feltöltése a népesség nyilvántartásból lekért személyek adatai alapján, 
beosztó határozattal. A korábbiakban parancsnoksággal együtt hat egység került 
megalakításra. A parancsnokság, amely 20 főből áll és a hivatalból kijelölt 
dolgozókból tevődik össze veszélyhelyzet esetén az irányításért felelős, vezetője a 
Polgármester.  Infokommunikációs Egységünk létszáma 15 fő tagjai zömmel 
Művelődési Központ dolgozóiból áll, az Edelényben élők riasztása, tájékoztatása és az 
együttműködő szervek közötti kommunikáció biztosítása a feladata. Lakosságvédelmi 
Egység létszáma 35 fő, tagjai a Szociális Szolgáltató Központ dolgozói közül lettek 
kijelölve, feladata a veszélyeztetett területről az ott élők kitelepítése és az ezzel 
összefüggő feladatok megszervezése, végrehajtása. Az Egészségügyi Egység 
működik közre a sérült személyek felkutatásában, elsősegélynyújtásban és ezen 
személyek gyűjtőhelyre, kórházba való szállításában, tagjai a Szociális Szolgáltató 
Központ Védőnői Szolgálatának dolgozói. Logisztikai egységünk felel a polgári 
védelmi szervezetek működéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek 
biztosításáért, illetve a szállítási feladatok végrehajtásáért. A felsorolt egységek 
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2014.-2015.évben teljesen feltöltötté váltak, kivételt képez ez alól a Műszaki 
Egységünk, melynek feltöltése nagy létszáma miatt (195 fő) jelenleg is tart. Még 30 
fő hiányzik az egység teljes feltöltéséhez, ami folyamatosan csökken. Az elmúlt 
évben 93 fő részére került kiküldésre felhívás adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítésére, melyre a megkeresettek legnagyobb része reagált, de sajnos nem 
minden esetben. Beosztó határozat kiküldése 63 fő részére sikeresen megtörtént, 
ezek az emberek műszaki egység létszámát gyarapítják. Több alkalommal tartottak 
helyszíni ellenőrzést a múlt év folyamán a Katasztrófavédelem munkatársai az 
esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetek megelőzése miatt, nagyobb hiányosságot nem 
állapítottak meg, néhány esetben írták elő karbantartási munkálatok elvégzését a 
csapadékvíz elvezetésében, illetve száraz fák kivágását rendelték el. Az említett 
esetekben Önkormányzatunk részéről az intézkedés megtörtént.  
Edelény település az alábbi hatályos tervekkel rendelkezik: 

- Települési Veszély Elhárítási Terv  
- Polgári Védelmi Szervezetének Megalakítási Terve 
- Polgári Védelmi Szervezetének Mozgósítási Terve 
- Települési Mentőcsoport Megalakítási Terve 

INFORMATIKAI FELADATOK  

Az informatikai feladatok körébe tartozik az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
számítástechnikai rendszereinek szabályszerű és biztonságos működésének 
biztosítása, az informatikai eszközök üzemeltetése és fejlesztése. 
A Közös Hivatalban 1 fő látja el az informatikai feladatok teljes körét. 
Az informatikus folyamatosan segítséget nyújt a Hivatal szervezeti egységeinél a 
különböző jogszabályok által bevezetésre került központi és helyi rendszerek 
használatában, frissítésében és az esetlegesen felmerült hibák elhárításában. 
 
Főbb feladatok: 

- a számítástechnikai eszközök folyamatos működésének biztosítása, 
meghibásodás esetén a sürgős hibaelhárításról való gondoskodás. 

- biztosítani a Hivatalban működő szoftverek jogtisztaságát és naprakészségét. 
- az informatikai hálózat karbantartása és fejlesztése. 
- a Hivatal információs csatornáinak (internet, e-mail, telefon) a működtetése. 
- végrehajtja a napi és időszaki adatmentési és archiválási feladatokat, 

meghibásodás esetén elvégzi a helyreállítást. 
- a számítógépes rendszer adattárolóin található adatok informatikai 

védelmének (tűzfal, vírusvédelem) biztosítása. 
- adatvédelmi feladatok ellátásában való közreműködés. 
- a képviselő testületi üléseken a szavazatszámláló rendszer üzemeltetése. 
- a választással kapcsolatos informatikai feladatok ellátása. 
- a város honlapjának a szerkesztése és működtetése. 
- a kártyás beléptető rendszer üzemeltetése. 

 
2015-ben elvégzett fontosabb feladatok: 

- Az elavult számítógép park felújítása során 8 db felújított és 2 db új 
számítógépet illetve 3 db új lézernyomtatót szereztünk be. A munkaállomások 
Windows 7 operációs rendszerrel lettek telepítve.  

- Új, kártyás beléptető rendszer került bevezetésre. 
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- A 2013. évi L. törvény előírásának megfelelően elkészítettük – egy külső 
céggel – az elektronikus információs rendszereink biztonsági osztályba való 
sorolását, a jelenlegi biztonsági szint meghatározását és az elvárt 2-es 
biztonsági szint eléréséhez szükséges adminisztratív és fizikai védelmi 
intézkedéseket. A szerződés keretén belül kialakításra került a Hivatal 
informatikai biztonsági szabályozórendszere. 

- Több szerződés módosítással és új megoldások keresésével sikerült az 
informatikához kapcsolódó költségeket csökkenteni. Új szolgáltatóval 
kötöttünk szerződést a web tárhely biztosítására, ezáltal éves szinten közel 
500 eFt-ot sikerült megtakarítani. Új városi honlapot fejlesztettünk ki, 
amelynek karbantartását 2016. január 1.-től saját erőforrásból oldjuk meg, így 
felmondásra került a korábban megkötött karbantartási szerződés, ezáltal ez 
évben újabb 700 eFt-ot fogunk megtakarítani.  

EGYÉB FELADATOK 

A korábbiakban már leírtak szerint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal három 
településre kiterjedően végzi a hivatali feladatokat: Edelény, Abod és Szakács 
települések. 

Alapvetően a Közös Hivatal felállításával a munka is megsokszorozódott.  

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

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

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

A Titkársági szervezethez tartozó munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak 
látják el a hivatali levelek helyi kézbesítését (1 fő munkaszerződéssel, és 2 fő 
közfoglalkoztatott), továbbá a Hivatal takarítási feladatit, és a gépkocsivezetést. 
 
JEGYZŐ TITKÁRSÁGON BELÜL MŰKÖDŐ VÁROSFEJLESZTÉSI CSOPORT MUNKÁJA 
 
I. Városfejlesztési munkák: 
 
A város életében az Európai Uniós forrásból 2007-2013-as programozási időszakban 
megvalósuló pályázatok nagy jelentőséggel bírtak. Ezek nagy része lezajlott 2014-
ben, de 2015-re is áthúzódott néhány projekt megvalósítása és zárása. 
A kivitelezési munkák során elláttuk a beruházás lebonyolítói feladatokat, a 
kivitelezési munkák lezárását követően a használatbavételi eljárások lefolytatását is 
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kollégáink intézték, illetve a Támogatási Szerződés módosítás és műszaki 
tartalomváltozásokhoz kapcsolódó műszaki vonatkozású feladatokat is. A projektek 
pénzügyi elszámolása is a hivatal dolgozóira hárult, illetve folyamatos, napi szintű 
kapcsolattartás zajlott a Közreműködő Szervezettel és a projektek lebonyolításában 
érintett külső szakértőkkel (műszaki ellenőrök, közbeszerzési szakértők, tervezők, 
könyvvizsgálók). 

EURÓPAI UNIÓS FORRÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ 
BERUHÁZÁSOK 

 
Szennyvíz beruházás megvalósítása 
Az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel 
összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti 
fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 
programozási időszakban a szennyvízelvezetési és - tisztítási, a hulladékgazdálkodási 
és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014 (XII.19.) 
Kormányrendelet felhatalmazása alapján az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Kft, mint konzorciumi partner kezébe került át az önkormányzat által 
elnyert KEOP-7.1.0/11-2013-0031 azonosító számú „Edelény város 
szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és kapcsolódó fejlesztések” című projekt 
megvalósítási szakasza. Kollégáinknak kapcsolattartási, nyilatkozatkészítési feladatai 
voltak ehhez kapcsolódóan. 
 
Energetikai fejlesztések 
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a megújuló energiaforrások használata. 
Ennek keretében két pályázat is benyújtásra került 2014-ben, amelyek megvalósítása 
áthúzódott 2015-re: 
A KEOP-4.10.0/N/14-2014-0189 kódszámú „Napelemes rendszer telepítése 
Edelény településen” című projekt keretében a Borsodi Általános Iskola épületénél a 
tornaterem tetőszerkezetére napelemek kerültek felszerelésre. A napkollektorok 
nagysága az épület energiafogyasztásához mérten került meghatározásra. A projekt 
teljes költségvetése meghaladta a bruttó 22 millió Ft-ot. A projekt műszaki átadására 
2015. augusztus 07-én, a záró kifizetési kérelem benyújtására 2015.október 13-án 
került sor. 
 
A KEOP-4.10.0/F/14-2014-0140 kódszámú „Épületenergetikai fejlesztés, 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Időskorúak Szociális Otthonában” 
című projekt keretében a Finkén működő Szociális Szolgáltató Központ energetikai 
fejlesztését valósítottuk meg, ugyanis az épület korszerűtlen, elavult, rossz 
energetikai mutatókkal rendelkezett, üzemeltetése magas költségekkel járt. A projekt 
becsült költségvetése bruttó 132 millió Ft. A projekt műszaki átadására 2015. 
augusztus 31-én, a záró kifizetési kérelem benyújtására 2015.november 04-én került 
sor, majd a helyszíni ellenőrzés is sikeresen zárult. 
 
Szervezetfejlesztés 
A Miniszterelnökség az Önkormányzatunk által benyújtott „Területi 
együttműködést segítő programok az Edelényi járásban” című ÁROP–
1.A.3.–2014-2014–0025 pályázatot 33,9 millió Forint összköltséggel 
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támogatásban részesítette 2015-ben. A Támogatási Szerződés aláírását követően a 
következő projektelemeket valósítottuk meg kollégáink bevonásával:  

- elkészült a járáson belül felmerült, és a települések együttműködését igénylő 
problémák komplex kezelését megalapozó Esélyteremtő - programterv; 

- kialakításra kerültek az esélyegyenlőségi programok végrehajtásához 
szükséges szolgáltatási és intézményi együttműködések a járásban 

- járási szintű felzárkózási kerekasztal került megrendezésre 7 alkalommal 
- megvalósult a területi együttműködés eredményeként létrejött felzárkózási, 

egyenlő esélyek biztosítását célzó “Esélyteremtő - programtervek” 
disszeminációja 8 településen; 

- kiadvány készült a projekt eredményeit összefoglalva.  
A projekt zárására 2015.október 31-én kerül sor. 
 

EGYÉB FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK 
 
Városi Sporttelep bővítése 
2014-ben újabb pályázatot nyújtott be önkormányzatunk, amely során nagyméretű 
68x105 (72x111 m) élőfüves labdarúgó pálya kerül kialakításra kapcsolódó 
elemekkel. Ezen pályázatunk is sikeres volt, az elkészült pálya átadására 2015 
augusztusában került sor. 
A korábbi években elkészült pályákkal kapcsolatban félévente ellenőrzi a Magyar 
Labdarúgó Szövetség, hogy az üzemeltetés feltételei megfelelnek-e a 
szabványoknak. 
 
Két csoportszobás óvodai feladat-ellátási hely kialakítása Finkén 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 5. pont szerint pályázat nyílt 
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására. 
A fejlesztés tárgya a Finkei városrészben (Edelény, Árpád út 41.) található, korábban 
általános iskola épülete volt, amelyben 2 csoportszobás, 52 férőhelyes óvodai 
feladat-ellátási hely kialakítása valósult meg kapcsolódó eszközbeszerzéssel. A 
kivitelezést követően a projekt műszaki átadására 2016. december 21-én került sor. 
 
Az edelényi Időskorúak Szociális Otthonának bővítése  
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. ab) pont szerint pályázati 
lehetőség nyílt Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatására. 
A Finkei városrészen található Idősek Otthonának főépületében és az ingatlanon 
található Apartman-házban élik mindennapjaikat az ellátottak. A határozatlan 
időtartamú működési engedély teljesítéséhez 9 férőhelyes bővítést javasolt 
megvalósítanunk, hogy ne járjon a gondozotti létszám csökkentésével. A 
rendelkezésre álló forrás mértékét is figyelembe véve az Apartman-ház bővítésével 
kívántuk elérni az eredményt. 
A fejlesztés keretében kialakításra kerül 3 szoba kapcsolódó vizesblokkal, illetve az 
előírásoknak megfelelő tároló, dolgozói öltöző. Mindez a tervek szerint egy 100 m2-
es bővítéssel oldjuk meg. 2015-ben megvalósult közbeszerzést követően 
megkezdődtek a kivitelezési munkák, a várható befejezés nyarán történik meg. 
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Élhetőbb Edelényért - prevenciós bűnmegelőzési intézkedések 
megvalósítása  
A Belügyminisztérium nyílt pályázatot hirdetett „Bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására” tárgyban, amelyhez kapcsolódóan az előkészítési munka és a 
pályázat benyújtása 2015-ben történt meg. A projekt bruttó 11 millió Ft 
támogatásban részesült. 
Tervezett elemek: 

• időskorúak áldozattá válását megelőző programok szervezése és lebonyolítása; 
• településszépítő, a természeti és épített környezet értékeit megőrző programok 

megvalósítása a környezetet veszélyeztető jogsértések megelőzésére és 
visszaszorítására;  

• Kültéri kondicionáló park kialakítása a fiatalok hasznos szabadidő eltöltése 
érdekében 

• iskolai prevenciós programok működtetése 
• bűnmegelőzési táborok szervezése és lebonyolítása 3 alkalommal  
• gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos oktatási segédlet, munkafüzet, 

oktatási anyag készítése.  
• Alapfokú búvároktatáson való részvétel biztosítása hátrányos helyzetű 

gyermekeknek 
• Komplex sportnap szervezése a város összes alap és középfokú iskolájának 

tanulói részére 
A projekt megvalósítása 2016-ban történik. 
 
Uszodaépítés előrehaladása 
Képviselő testület 95/2014.(VII.22.) határozatával döntött a Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra - Fejlesztési Program Keretén belül a Nemzeti Sportközpont által 
megvalósítandó 25m x 15m-es uszoda, tanmedence és kiszolgáló 
létesítmény építésének támogatásáról és a szükséges önerő biztosításáról.  
Az uszoda megépítése érdekében a tervezési munka 2014 évben megkezdődött, 
melyet követően, új koncepció megjelenítése érdekében 2015 év tavaszán 
ismételten, új tervezők bevonásával átdolgozásra került. A tervezéshez elkészítésre 
került az érintett terület digitális térképe, a nyomvonalakra vonatkozó geodéziai 
bemérés és a talajmechanikai szakvélemény. Az építési engedély kiadásra került 
2015.07.31-én. Ezt követően megindult az épület kivitelezőjének kiválasztása 
közbeszerzési eljárás keretében. A közbeszerzési eljárás a mai napig még nem 
záródott le. A közműcsatlakozások kiépítése, biztosítása önkormányzati feladat. Az 
elektromos csatlakozási pont kiépítésre került, jelenleg az ívó víz kiépítésének 
előkészítése van folyamatban.  
 
Ezen beruházások mellett továbbra is forráskeresés zajlik a sportlétesítményeket 
használók igényeinek kielégítése érdekében egy komplex, multi funkciós épület 
kialakítására. Ebben öltözési lehetőséget biztosítanánk a városi sportegyesületek 
tagjainak, illetve a tömegsport résztvevőinek, továbbá raktárak, szertárak, büfék és 
egyéb kiszolgáló helyiségek kialakítására is sor kerülhetne.  
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FENNTARTÁSI IDŐSZAKBAN LÉVŐ MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK 
 

A korábbi években elnyert és megvalósított projektek esetén a fenntartási időszak 
zajlik, amely évenkénti jelentési kötelezettséget jelent Önkormányzatunk számára, 
illetve az állagmegóvás, az üzemeltetés során felmerült problémák megoldása hárul 
ránk a vállalt indikátorok betartatása mellett. 
Fenntartási kötelezettséggel érintett projektek listája: 

1. ÉMOP-2.1.1/B-09-2009-0023 azonosító számú „Az edelényi Tájház 
bővítése a Borsodi Földvár interaktív bemutatóhely és gasztropince 
látogatóközpont kialakításával” című projekt.  

2. ÉMOP-3.1.2/D_2-2010-0003 azonosító számú „Edelény belvárosi 
gyűjtőútjának korszerűsítése, szélesítése, felújítása az esélyegyenlőség 
jegyében című projekt. 

3. ÉMOP-4.3.1/A-09-2010-0017 azonosító számú „Az edelényi Nefelejcs 
Óvoda fejlesztése” című projekt. 

4. ÉMOP-4.3.1/2/2F-2f-2009-0012 azonosító számú „Az edelényi Izsó Miklós 
Gimnázium és Szakképző Iskola korszerűsítése és bővítése” elnevezésű 
projekt.  

5. KEOP-6.2.0/A/09-2010-0115 azonosító számú „Kerékpározás 
népszerűsítése az edelényi Városi Oktatási Központban” című projekt. 

6. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0004 azonosító számú az „Intelligens Iskolák 
kialakítása Edelény város fenntartásában, IKT fejlesztés a kompetenciaalapú 
oktatás elterjesztését és a területi különbségek mérséklését elősegítő 
egységes közoktatási informatikai alapinfrastruktúra javítása révén” című 
projekt. 

7. ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0003 azonosító számú „Az edelényi Mátyás Óvoda 
fejlesztése” című projekt. 

8.  ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0009 azonosító számú „Edelény belvárosának 
értéknövelő és funkcióerősítő fejlesztése” című projekt. 

9. ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0051 azonosító számú „Edelényi egészségügyi 
intézmény komplex fejlesztése” című projekt. 

10. ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0007 azonosító számú „Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat építési rekonstrukciója” című projekt. 

 
EGYÉB, ÖNERŐBŐL MEGVALÓSÍTOTT BERUHÁZÁSOK 

 
Európai Uniós és egyéb forrás felhasználása mellett önerőből is több fejlesztést 
megvalósítottunk az elmúlt évben a lakosság kéréseinek figyelembe vételével, 
amelyek előkészítése és megvalósítása jelentős terhet rótt kollégáinkra: 

- A Császtai út külterületi szakasza megújításra került két ütemben. Első 
ütemben saját erő felhasználásával 1 km hosszú útszakasz került felújításra 
2015. június 18-án. Második ütemben az Edelényi Térségfejlesztő Műhely által 
benyújtott  pályázati forrás felhasználásából valósult meg 1,5 km hosszú 
útszakasz meleg aszfalttal történő felújítása 2015 év májusában. 

- Az Edelény Bólyai János út 144 m-es és Semmelweis út 198 m-es 
szakaszainak felújítása 3,5 m szélességű meleg aszfalt burkolat ellátásával 
2015. szeptember 24-én valósult meg.  
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- A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 
Művészeti Iskola, valamint a Szent János Görögkatolikus Gimnázium 
és Szakképző Iskola előtti kerítésszakaszok 143 méter hosszban 
elbontásra és átépítésre kerültek a városkép szebbé tételének érdekében. 

- Az Edelény Finkei út 96 – 98 szám előtt található autó-buszmegállóban, 
esőbeálló építése valósult meg 2015. december 16-án. 

 
2015-BEN ELŐKÉSZÍTETT NEM TÁMOGATOTT BERUHÁZÁSOK 

 
Konyhafejlesztési pályázat 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerint pályázati 
lehetőség nyílt a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására. 
Pályázatunk tervezett célja az Edelény, Borsodi út 36.sz. alatti 1193/4 hrsz-ú 
ingatlanon lévő konyha gyermekétkeztetés feltételeit javító felújításának, bővítésének 
megvalósítása. 
A konyha a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola épületéhez egy étkezőn 
keresztül kapcsolódik, de külön épületszárnyban található. 
Összterülete 450,65 nm, ez magába foglalja a főző konyhát, a kiszolgáló helyiségeit 
és a konyhától külön állóan elhelyezkedő, de ahhoz funkcionálisan szervesen 
kapcsolódó raktárépületet is. A felújítást, bővítést követően a konyha alapterülete 
493,94 m2 lett volna.  
A tervezett beruházás becsült költségvetése bruttó 44 millió Ft, jogerős építési 
engedéllyel rendelkezik. 
 
Edelény Város Önkormányzatának feladatellátását szolgáló fejlesztések 
megvalósítása 
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a 
továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. pont szerint pályázati 
lehetőség nyílt az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. 
2015 májusában egy komplex pályázatot nyújtottunk be több projektelem tervezett 
megvalósításával: 

- A Mátyás Óvoda és Bölcsőd e Mátyás király út 7/a. címen található „B” 
épületének külső felújítása, hőszigetelése 

- A korábban mart aszfaltot kapott, vagy rossz állapotban lévő, önkormányzati 
tulajdonban lévő Semmelweis, Bólyai, Déryné, Miklós Gyula és Herman Ottó 
utak felújítása. 

- A Városi sporttelepen egy gumiburkolatú multifunkciós pálya kialakítása 
A pályázat forráshiány miatt nem került támogatásra. 
 
II. Városüzemeltetési feladatok 
Fentieken túl a Jegyzői Titkárság műszaki vonatkozású feladatait képezi az 
önkormányzati intézményekkel kapcsolatos üzemeltetési és eseti karbantartási 
feladatok megoldása.  

• Települési hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati 
feladatok ellátásában való közreműködés (kapcsolattartás és egyeztetés a 
szolgáltatóval, az illegális hulladéklerakás megelőzésével kapcsolatos teendők) 
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• Polgármesteri hatáskörbe utalt feladatellátás körében a házszám igénylések 
kezelése, házszám megállapításra vonatkozó határozatok kiadása. 

• Az Abodi Községi Önkormányzatot érintő műszaki feladatok ellátása 
(Községháza részleges felújításának beruházói részről történő feladatok 
ellátása az adósság konszolidációban részt nem vett önkormányzatok részére 
biztosított fejlesztési támogatás felhasználásával. 

• A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola fejlesztésével kapcsolatban a 
tulajdonos képviseletében szükséges hozzájáruló nyilatkozatok kiadása, 
kapcsolattartás az intézménnyel a megvalósítás során) 

• Önkormányzati vagyonra vonatkozó biztosítás megkötésében műszaki 
vonatkozású közreműködés 

• Edelény Város Településrendezési tervének módosításában a megrendelői 
feladatok ellátása (tervezői oldallal kapcsolattartás, instrukciók, 
engedélyezéssel kapcsolatban az államigazgatási szervekkel történő előzetes 
véleményezés és véglegesítés, vonatkozó képviselő-testületi előterjesztések 
készítése) 

• Önkormányzat és Közös Önkormányzati Hivatal részére megküldött közüzemi 
számlák ellenőrzése, igazolása 

• Önkormányzati tulajdonú épületekben felmerülő hibaelhárítási-karbantartási 
igények fogadása, intézkedés a javításokra 

• Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Társulás által pályázati 
forrású fejlesztésekkel kapcsolatban a tag önkormányzatra háruló hozzájáruló 
nyilatkozatok kiadása, szükséges képviselő-testületi előterjesztések készítése. 

• Önkormányzati tulajdonú telkek megvásárlásával kapcsolatos műszaki és 
ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátása 

• Ügyfélszolgálat keretében a lakossági megkeresések kezelése, egyeztetések 
• Önkormányzati tulajdonú ingatlanok elbontásával kapcsolatos megrendelői 

feladatok ellátása (bontás terveztetés, kiviteli szerződések előkészítése, 
földhivatali nyilvántartási rendezés) 

 
Ennek keretében a havi közüzemi fogyasztások mérőóra szerinti elszámolása 
érdekében leolvassuk a fogyasztásmérőket, a szolgáltatók felé ezeket időben 
közöljük. Közreműködünk az önkormányzati alapellátási feladatok teljesítése 
érdekében a képviselő testületi előterjesztések, rendelet alkotások előkészítésében, a 
bevont szolgáltatókkal történő szerződések megkötésében és azok szükségessé váló 
módosításában.  
 
III. Településfejlesztési és rendezési dokumentumok aktualizálása 
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése 
2014.január 28-án a Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi 
Főosztálya tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Regionális Operatív Programok 
keretében szakmai támogatást biztosít a járásszékhely városok, így Edelénynek is 
Településfejlesztési Koncepciójuk és Integrált Településfejlesztési stratégiánk (ITS) 
elkészítéséhez, felülvizsgálatához. A felülvizsgálatot a jelenlegi időszak tapasztalatai, 
a kohéziós politika új szabályai és az új kihívások indokolják. A stratégia kidolgozása, 
mely a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján történik, jó alapot nyújthat a 
2014-2020 közötti időszakban a városunkban megvalósuló fejlesztésekhez.  
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Képviselő testületünk 164/2014.(XII.17.) határozatával döntött a 
Belügyminisztériummal kötendő együttműködési megállapodás 
aláírásáról, majd 2015 elején megkezdődött a közös munka a feladattal megbízott 
Artvital Kft. szakértőivel.  
A 2015-ös évet átfogó időszakban hosszas előkészítő munka eredményeképpen 
elkészült a Képviselő-testület által is több alkalommal tárgyalt Edelény Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiája (ITS), amely összhangban áll A településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelettel. 
A Képviselő-testület jóváhagyta az előzetes dokumentumot, amely ezt követően 
elküldésre került a Belügyminisztériumnak. Ezt követően megtörtént a BM 
minőségbiztosítása, majd a szakmai értékelést követte a Településfejlesztési 
dokumentumok átdolgozása az észrevételek alapján. A végleges dokumentum 
elfogadására 2015. szeptember 26-án került sor. 

III. Beszámoló a Pénzügyi Osztály munkájáról  

A pénzügyi osztály feladata alapvetően az Önkormányzat, az önkormányzati hivatal 
tekintetében a költségvetési tervezés, az előirányzatok módosításának, 
átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása, a finanszírozási, 
adatszolgáltatási, beszámolási, pénzügyi, számviteli rend betartása, pénzkezelés, 
pénzellátás, könyvvezetés, zárszámadási feladatok teljesítése. 
Az Önkormányzat és az Önkormányzati hivatal működtetésének biztosítása, a 
használatában lévő vagyon védelme, nyilvántartása, megőrzése. 
Ellátja továbbá az adóztatással kapcsolatos feladatokat is (iparűzési, gépjárműadó, 
magánszemélyek kommunális adója, adók módjára behajtandó köztartozások.) 
Előzőek alapján megállapítható, hogy az osztály által ellátott feladatok sokrétűek, 
összetettek és számtalan ponton kapcsolódnak a többi osztály által ellátott 
feladatokhoz, hiszen egy szerződéskötés pénzügyi ellenjegyzéssel, a fedezet 
meglétének igazolásával kezdődik, míg egy szociális ellátás a megállapítást követően 
pénzügyi teljesítéssel, elszámolással zárul. 
 
Fentiekben felsoroltak alapján alapvetően 5 főbb csoportba sorolhatóak a pénzügyi 
osztály által ellátott feladatok: 

- Költségvetési feladatok, állami finanszírozások igénylése, elszámolása, 
- Könyvvezetési, pénzkezelési, finanszírozási, intézmény finanszírozási, 
- Beszámolási, zárszámadási, 
- Vagyongazdálkodási, adatszolgáltatási, 
- Adóztatási feladatok ellátása. 

 
2015. évben Tisztelt Képviselő-testület részletes tájékoztatást kapott arról, hogy 
előző években milyen jellegű többletfeladatokkal, nehézségekkel kellett megbírkóznia 
osztályunknak, most erről részletesen nem szólnánk, csak felsorolás jelleggel 
ismertetnénk.  

- Intézményi átszervezések, intézmények illetve feladatok, vagyon átadások 
(KLIK, GYEMSZI, Járási Hivatal, Görögkatolikus Exarchátus, ÉRV Zrt.) 

- Új finanszírozási és elszámolási rendszer 



 40 

- Önkormányzat és Önkormányzati Hivatal gazdálkodásának szétválása 
- Két további önkormányzat (Abod, Szakácsi) valamint 5 nemzetiségi 

önkormányzat, egy jogi személyiségű intézményfenntartói társulás komplex 
gazdálkodási adóztatási feladatainak ellátása. 

- Létszámcsökkentés és minden eddiginél nagyobb mértékű fluktuáció 
- Alapjaiban megváltozott új államháztartási számvitelre történő átállás 

(„négyszeres” könyvvezetés) megfelelően működő programok nélkül. 
- Folyamatosan (év közben is) változó jogszabályi környezet 
- Jelentős összegű pályázati forrásokkal megvalósuló beruházások, felújítások. 
- Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó kifizetések, pénzügyi elszámolások 

teljesítése (Edelény Város Önkormányzata, Szakácsi, Abod községek, Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezettek) 
 

Jelenleg elmondható, hogy a megvásárolt „ EPER Szakértői Integrált Pénzügyi 
Számviteli Rendszer” program jelentős fejlesztésen ment keresztül, egyre 
tökéletesebben működik, nagyban segítve ezáltal a munkánkat. 
A központi adatszolgáltatás, beszámoltatás a KGR-en keresztül valósul meg. Ennek 
folyamatos fejlesztése a mai napig zajlik. A program használata nehézkes, nem felel 
meg a kor igényeinek. Számtalan esetben előfordult, hogy a felvitt adatok „eltűntek” 
azok ismételt felvitele vált szükségessé. Nem alkalmas a részösszesítésre, gyakran 
előfordul, hogy nem lehet benne dolgozni. Valószínűleg az óriási leterheltség miatt. 
Nehézségeket okoz, hogy gyakorlatilag valamennyi pénzügyi, számviteli, 
költségvetési szakember - elsősorban nyugdíjazás - miatt lecserélődött szinte egy-két 
év alatt. Megfelelő képzettségű, végzettségű és gyakorlattal rendelkező 
szakemberből pedig óriási a hiány. Álláshirdetéseink nem jártak eredménnyel, ezért 
próbálunk az utánpótlás kineveléséről folyamatosan gondoskodni. Tanulmányi 
szabadságok biztosításával, tandíjak részbeni átvállalásával ösztönöztük dolgozóinkat 
a továbbtanulásra. Örömmel jelenthetjük, hogy 2014. évben és 2015. évben is 2-2 fő 
szerezte meg a mérlegképes könyvelői végzettséget. Regisztrációjukhoz azonban 
három éves szakmai gyakorlat szükséges, így várhatóan két-három év múlva 
mondható el, hogy személyi gondjaink megoldódnak, ettől az időponttól lesz 
biztosítható a zökkenőmentes munkavégzés is. 
Jelenleg az osztályvezetőn kívül csak egy fő rendelkezik mérlegképes regisztrációval, 
ami azért is jelent nagy problémát, mert hónapról hónapra tizennégy szervezet 
beszámolási feladataiért kell felelősséget vállalni, mely emberfeletti erőfeszítést 
igényel.  
Az államháztartási számvitel folyamatos változtatásán kívül 2015. évben bevezetésre 
került az új KIRA illetmény-számfejtő rendszer. Sajnálatos módon az átállásra 
november hóban került sor, mely óriási problémákat okozott, és okoz a mai napig 
hiszen a számtalan hiányossága és hibája a gyakorlati alkalmazás során jött elő.  
Összességében megállapíthatjuk, hogy a kiszámíthatatlan, állandóan változó 
jogszabályi háttér és a nagy mértékű fluktáció ellenére gazdálkodási, jelentési, 
beszámolási, elszámolási kötelezettségeinknek sikerült eleget tenni. 
Önkormányzatok, (Edelény, Abod, Szakácsi) önkormányzati hivatal, nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint az intézmények működtetéséhez szükséges finanszírozás 
időben biztosítva volt. Működőképességünket megőriztük. 
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Költségvetési feladatok, állami támogatások igénylése, elszámolása: 
 
Az éves költségvetési törvény, az Áht, az Ávr, a gazdasági program, valamint a 
Képviselő-testület határozatainak figyelembevételével elkészítettük az előzetes 
2015.évi költségvetési rendelettervezetet. Számba vettük az igényelhető állami 
támogatásokat, saját bevételeinket, adóbevételeinket, szerződésből adódó 
kötelezettségeinket, folyamatban lévő beruházásokból adódó fizetési 
kötelezettségeinket, az azokhoz várható támogatásokat. Szervezeti egységek 
tervezési feladatainak koordinálásával, a részükre meghatározott 
szempontrendszerek kialakításával, a tervezéséhez szükséges táblázatok 
biztosításával összeállításra került az önkormányzat, önkormányzati hivatal valamint 
az intézmények költségvetései alapján a költségvetési rendelettervezet. 
Intézményekkel történő egyeztetést követően beterjesztésre került a bizottságok, 
majd pedig a Képviselő testület elé. 
Tervezés során figyelemmel kell lenni a működési és felhalmozási egyensúly 
megteremtésére, az Áhsz-ben meghatározott követelményekre, rovatrendre, 
kormányzati funkciókra. Figyelemmel kellett lenni továbbá a megszűnő illetve 
átszervezésre kerülő feladatokra, a többletfeladat ellátásából eredő plusz igényekre. 
Rendelettervezet összeállítása során gondoskodtunk az Áhsz és Ávr-ben 
meghatározott táblázatok összeállításáról, becsatolásairól is. Meg kellett határozni a 
költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, az évközi pótigények illetve 
elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalék összegét. A Stabilitási 
törvényben meghatározottak szerint fel kell mérni az adósságot keletkeztető 
ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló és várható kötelezettségeket, valamint 
a 353/2011. (XII.30.) Kormányrendeletben meghatározott saját bevételek összegét.  
A Képviselő-testület által elfogadott rendeletben a költségvetési szervek számára 
kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására 
vonatkozó szabályokról tájékoztattuk a költségvetési szerveket. 
Jóváhagyás után a – rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztését követő 30 
napon belül – a mindenkori útmutatóknak megfelelően a KGR rendszerben történő 
feltöltéssel (rovatrend és kormányzati funkciók szerinti megbontásban) a tárgyévre 
kiadott űrlapokon eleget tett elemi költségvetés készítési kötelezettségének 
valamennyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és társulás esetében. Az 
intézmények által feltöltöttek ellenőrzéséről gondoskodott. 
Az önkormányzat által a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként 
jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosításokat, módosításokat a jogszabályban 
illetve rendeletben meghatározott időközönként elkészíti. Kezdeményezi a Képviselő-
testület felé a költségvetési rendeletmódosítását. Az előirányzat változásokról 
nyilvántartást vezet, intézményekkel egyeztet, az ezzel kapcsolatos elfogadott 
változásokról írásban értesíti. 
Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő kormányzati hozzájárulást kezdeményezi, 
adatszolgáltatási kötelezettségének a tárgyév március 16-ig eleget tesz. 
Önkormányzat, önkormányzati hivatal illetve költségvetési szervek által ellátott 
feladatokhoz igényelhető állami támogatások, kiegészítő támogatások igényléséről 
határidőben gondoskodott. Feladat mutatók változása esetén intézkedett a 
többlettámogatási igény benyújtásáról, illetve lemondásokról, szorosan 
együttműködve az intézményekkel. Költségvetési beszámolóval egyidőben elszámolt 
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az előző évi támogatásokkal. Tárgyévet megelőző év felülvizsgálata során a Magyar 
Államkincstár által kért adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett. 
 
Könyvvezetési, pénzkezelési, finanszírozási feladatok 
 
A számviteli nyilvántartások vezetése során figyelemmel kell lennünk a számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvényben, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 
(I.11.) Kormányrendeletében meghatározott alapelvekre és előírásokra.  
Valamennyi gazdasági eseményről, mely az eszközök illetve források állományát 
megváltoztatja bizonylatot állítunk ki. A szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján 
kerülnek könyveinkben a gazdasági események rögzítésre. A gazdasági események 
zöme mind a költségvetési, mind pedig a pénzügyi számvitel szerinti 
könyvvezetésünkben megjelenik. 
„Előzetes” kötelezettségvállalásként a megkötött szerződéseket nyilvántartásba 
vettük.  
Beérkezett számlák teljesítés igazolást, alaki, tartalmi felülvizsgálatát követően 
”végleges” kötelezettségvállalásként folyamatosan felvezetésre kerülnek az EPER 
számítógépes program alkalmazásával. Lehetőségünkhöz mérten igyekeztünk azok 
határidőben történő kiegyenlítéséről gondoskodni. Közvetített szolgáltatások 
esetében (Járási Hivatal, KLIK rezsi kiadások) a megfelelő felhasználási arányok 
figyelembevételével megvalósult a továbbszámlázás. 
Gondoskodunk az intézmények finanszírozásáról, szabad pénzeszközök betétként 
történő lekötéséről, alszámlák nyitásáról. A számlák nyitásával, kezelésével 
kapcsolatos részletes szabályokat, a pénzeszközök feletti rendelkezési 
jogosultságokat a pénzkezelési szabályzatban rögzítjük. Osztályunk 11 pénztár 
vezetéséről gondoskodott 2015. évben. Kifizetések, utalások csak érvényesített, 
utalványozott bizonylatok esetében történnek. Ezen feladatok ellátására történő 
felhatalmazás a „Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, 
érvényesítés és teljesítés igazolásának rendjéről” szóló szabályzatban történik. A 
szabályzat folyamatos karbantartásáról gondoskodtunk.  
 
A Magyar Államkincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszerén keresztül 
gondoskodik a nem rendszeres kifizetések számfejtéséről, kiutalásáról: a 
polgármesteri hivatal köztisztviselői részére meghatározott cafetéria (Erzsébet 
utalvány, SZÉP kártya, iskolakezdési utalvány, egészségpénztári és nyugdíjpénztári 
juttatások) megrendeléséről, lejelentéséről, ezekről nyilvántartás vezetéséről. 
Jubileumi jutalom számfejtéséről, egészségügyi hozzájárulások (szemüvegtérítés) 
kifizetéséről, lejelentéséről. 
A munkába járást szolgáló bérlettel, teljes áru menetjeggyel, vagy gépkocsival 
történő költségelszámolással való meghatározott díj kifizetéséről havonta 
gondoskodik, arról jelentést tesz. 
Az engedélyezett illetményelőlegeket kifizeti, lejelenti, nyilvántartásba veszi és a 
nyilvántartást folyamatosan vezeti. 
A főkönyvi könyvelés részére negyedévente hátrálékos kimutatást készít. 
Számfejti és utalja a képviselők kieső idejére járó illetményeket, megbízási díjakat 
Havi rendszerességgel lezárja a hónapban lejelentett tételeket. 



 43 

Figyelemmel kíséri a Magyar Államkincstár e-adat rendszerét, melyről havonta a 
köztisztviselők és közfoglalkoztatottak bérjegyzékeit letölti, nyomtatja és kiutalja, 
illetve kifizeti azokat. 
Gondoskodik több száz jövedelem és járulék igazolás kiosztásáról, 
nyilatkoztatásokról. 
Közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó visszaigényléseket (közfoglalkoztatottak 
munkabére, elszámolható dologi, beruházási költségek) minden hónap 15-ig elkészíti, 
azt továbbítja a Munkaügyi Központ felé. 
A pénzkezelési szabályzatban foglaltak szerint kifizeti a beszerzésekre adott 
előlegeket, s határidőben elvégzi azok elszámoltatását, nyilvántartást vezet róla. 
Gondoskodik a temetési segélyek kifizetéséről. 
Gyógyszertárak részére kiadott előlegekkel történő elszámolást elvégzi, továbbá 
újabb előleg kiadásáról gondoskodik. 
Elkészíti a polgármesteri hivatal és az önkormányzat tulajdonában lévő gépkocsik 
elszámolásait. 
Kiállítja a munkáltatói- és jövedelemigazolásokat. Bírósági megkeresésekre 
tájékoztatást nyújt a köztisztviselők és a közfoglalkoztatottak jövedelméről. 
Nyilvántartást vezet a munkabér- és szerszámtartozásokról, negyedévente hátrálékos 
kimutatást készít. 
Érvényesíti és kontírozza a gazdasági eseményeket, az EPER rendszer alkalmazásával 
rögzíti azokat 
Pénztárjelentést vezet  
Értékcikkekről (értékpapír) nyilvántartását vezet. 
Gondoskodik a cafetéria rendszer keretében nyújtott juttatások beszerzéséről, név 
szerinti kiosztásáról, átvételéről. 
A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását vezeti: (pénztárjelentés, kiadási, 
bevételi pénztárbizonylat, menetlevél). 
Gondoskodtunk a határozattal megállapított szociális ellátások illetve települési 
támogatások kifizetéséről. 
Osztályunk látja el az állami adóhatósággal kapcsolatos bevallási, befizetési 
kötelezettségeket. (ÁFA, Rehab, Cégautó adó stb.) 
 
Beszámolási, zárszámadási kötelezettségek: 
 
2015. évben határidőben eleget tettünk valamennyi szervezet esetében a KGR 
rendszeren keresztül a Magyar Államkincstár felé történő havi jelentési 
kötelezettségünknek az NGM által meghatározott űrlapokon. 
Negyedévente egyeztetésre kerültek az analitikus és főkönyvi könyvelések, mind a 
tizenegy szervezet esetében elkészültek a mérlegjelentések, melyeket főkönyvi 
kivonattal, egyeztetéssel, leltárral támasztottunk alá. 
Megtörténtek a mérlegtételek értékelései, értékvesztések, értékcsökkenések 
elszámolásai, követelések felülvizsgálatai, behajthatatlan követelések leírásai.  
 
Az Áht-ban meghatározottak szerint határidőben elkészítettük a zárszámadási 
rendeletet, melyben bemutatásra kerültek a pénzeszközök változásai, az adósságot 
keletkeztető ügyletek és lejáratai, a vagyon alakulását bemutató kimutatás is. 
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Vagyongazdálkodással kapcsolatos tevékenységek: 
 
Ingatlanok adásvételének döntésre történő előkészítése, döntés után a szerződések 
előkészítése, szerződéskötést követően a változások ingatlanvagyon-kataszterben 
történő rögzítése, ingatlanvásárlás esetén földhivatali ügyintézés az ingatlan-
nyilvántartásba vétel érdekében. Ingatlan átadás-átvételének lebonyolítása. 
Adatszolgáltatás az ingatlanvagyont érintő változásokról a tárgyieszköz-nyilvántartás 
részére. Pályázati felhívások kifüggesztése, a honlapon és a Városi Televízióban 
történő megjelentetése 
Ingatlanvagyon-kataszter folyamatos vezetése. Az adásvételen túl az értéknövelő 
felújítások, beruházások, telekalakítások rögzítése, forgalomképesség szerinti 
besorolás módosítása. 
Év végi zárszámadáshoz kapcsolódó vagyonkimutatás elkészítése az előírt 
tartalommal. 
Az ingatlanvagyon folyamatos egyeztetése a tárgyieszköz-nyilvántartás adataival. 
Jelzálogjog-bejegyzések folyamatos felülvizsgálata, bejegyzések illetve törlések 
kezdeményezése. 
Az önkormányzati ingatlanokat részletre megvásárló ügyfelek fizetési ütemezés 
szerinti törlesztésének figyelemmel kísérése, szükség esetén felszólítása. 
Információszolgáltatás 

- a vezetői döntésekhez, 
- a jogszabályokban előírt szervek részére (KSH, Magyar Államkincstár)  
- társosztályok (városfejlesztés, építéshatóság) részére, 
 

A földhivatali TAKARNET-rendszerből az ingatlan-nyilvántartás adatainak lekérdezése 
adásvételt megelőzően, illetve adó- és értékbizonyítvány kiállítása valamint 
adótartozással kapcsolatos végrehajtás kezdeményezése érdekében. 
Ingatlanok forgalmiérték-becslésének megrendelése, átvétele, a munka elvégzésének 
igazolása. 
Ügyfelek teljes körű tájékoztatása az ingatlanok adásvételével kapcsolatban. 
Vagyon- és felelősségbiztosítási szerződés előkészítéséhez adatok bekérése az 
intézményvezetőktől, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetőitől, 
ajánlatkérő összeállítása, kapcsolattartás a biztosítási alkusszal. 
Az önkormányzat vagyonát ért káresemények biztosítótársaság felé történő 
bejelentése, teljes körű kárügyintézés. 
Vagyoni bizonyítványok, adóigazolások, költségmentességi nyomtatványok kiállítása. 
 
Eszköznyilvántartással és leltározással kapcsolatos feladatok ellátása: 
Az önkormányzatok és a Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában, használatában 
lévő immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és felszerelések, járművek 
(tárgyi eszközök) analitikus nyilvántartásának vezetése, az év közbeni változások 
könyvelése. Negyedévente értékcsökkenés elszámolása, negyedévi zárások készítése, 
egyeztetése a főkönyvi könyveléssel, vagyongazdálkodással. 
Tárgyi eszközök leltározása a leltározási és leltárkészítési szabályzatban, illetve a 
leltározási utasításban foglaltak szerint. Leltárkiértékelés készítése. 
Az önkormányzat tulajdonát képező, feleslegessé vált eszközök selejtezése a 
szabályzatunkban foglaltak szerint. Intézményeink selejtezési szándékának Képviselő-
testület elé terjesztése. 



 45 

Adóztatási feladatok ellátása: 
Osztályunk látja el Edelény Város Önkormányzat által bevezetett iparűzési adóval, 
gépjármű adóztatással, talajterhelési díj bevallásával, beszedésével, valamint az adók 
módjára történő behajtásokkal kapcsolatos feladatokat. 
Szakácsi község illetékességi területén az iparűzési és gépjármű adóztatási, míg Abod 
község illetékességi területén a magánszemélyek kommunális adóztatásával, 
valamint gépjármű adóztatással kapcsolatos feladatokat. 
Törvényben meghatározott kereten belül javaslatot teszünk a helyi rendeletek 
módosítására, figyelemmel kísérjük a központi szabályokból eredő változásokat. 
 
Iparűzési adó: 
Bevallási nyomtatványok, tájékoztatók készítése, ezek adózókhoz történő eljuttatása, 
illetve gondoskodás a nyomtatványoknak az Önkormányzat honlapjára történő 
feltöltéséről. 
Minden év május 31. napjáig esedékes bevallások átvétele, ellenőrzése, és 
nyilvántartásba vétele és feldolgozása az ÖNKADÓ programban. 
Évente két alkalommal számlaegyenleg értesítő kiküldése március 15., ill. szeptember 
15. napját megelőzően ( kb. 1500 db). 
Évközi változások nyilvántartásba vétele, az adózói törzsállomány folyamatos 
karbantartása. 
Az adóbevallások, bejelentések elmulasztása miatti szankcionálás (mulasztási birság 
kiszabása). 
Adóbefizetés elmulasztása esetén a tartozás beszedése, behajtási cselekmények 
foganatosítása. Az iparűzési adóban elsősorban inkasszó benyújtása (2015.évben 220 
esetben). 
Az adóbevallások alapján keletkezett túlfizetések figyelemmel kisérése, és azok 
jogossága esetén az adózó kérésére annak visszautalása, beszámítása. 
Méltányossági kérelmek (adó elengedése,- mérséklése, fizetési halasztás, 
részletfizetési kérelmek) döntésre való előkészítése, a határozat meghozatala. 
Fellebbezések felterjesztésének előkészítése. 
Adó megállapításához, behajtás foganatosításához – szükség esetén - adatkérés a  
NAV-tól. 
Az ügyfelek fogadása, a tevékenységi területet érintő ügyben felvilágosítás nyújtása, 
A jogszabályok folyamatos figyelemmel kisérése, és a változásoknak megfelelő 
alkalmazása. 
Javaslattétel az önkormányzati adórendelet módosítására, ill. a módosítás elkészítése, 
Adatszolgáltatás a vállalkozókról külső szervek (rendőrség, adóhatóság, ügyészségi 
megkeresésekre), és társ osztályok felé. 
Az adózók kérelmére adóigazolások kiállítása pályázatok, támogatások, illetve 
hitelintézeteknél történő felhasználás céljából. 
Adó-és értékbizonyítványok, vagyoni bizonyítványok elkészítéséhez a helyszíni 
adatgyűjtésben való részvétel. 
 
Talajterhelési díj: 
Adóztatási feladatok ellátása: bevallási nyomtatványok, tájékoztatók elkészítése, 
eljuttatása az adózókhoz, gondoskodás a nyomtatványoknak az önkormányzat 
honlapjára történő felkerülésről, a bevallások átvétele, szükség esetén 
segítségnyújtás a kitöltésben, feldolgozása az ÖNKADÓ programban. 
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A bevallást nem teljesítők felszólítása a mulasztás pótlására, szükség esetén helyszíni 
ellenőrzés. 
A bevallást elmulasztók díjfizetési kötelezettségének határozattal történő előírása. 
A befizetést elmulasztóknál behajtási intézkedés foganatosítása (inkasszó, munkabér, 
nyugdíj letiltás, felszólítás, jelzálog bejegyzés). 
Ügyfelek fogadása, talajterhelési díjjal kapcsolatban tájékoztatás nyújtása. 
Javaslattétel az önkormányzati rendelet módosítására, a módosítás elkészítése. 
Edelényi adózók száma 2015. évben: 373 
Edelény végrehajtás 2015. évben 107 adózónál kezdeményeztünk 
Abod adózók száma 2015. évben: 23 
Abod végrehajtás 2015. évben 4 adózónál kezdeményeztünk 
 
Gépjárműadó: 
Év elejei nyitó gépjármű hatósági nyilvántartás alapján gépjárművek egyeztetése, 
mutatózása, új adózók személyi adatainak törzsbe történő felvitele. 
Adóköteles gépjárművek után megbontva történik az előíró határozatok kiadása az 
alábbiak szerint: új szgk, év váltást követő szgk, új thgk, légrúgós thgk, valamint a 
mozgáskorlátozottság, illetve költségvetési szerv miatti mentes határozatok. 
Előző évben tulajdonos által értékesített gépjárművekről törlő határozatok kiadása, 
nyomtatása és postázása. 
Havi változási lista alapján határozatok készítése 
II. félévi fizetési értesítők készítése, kiküldése 
Lakcímnyilvántartó szükség szerinti megkeresése 
Behajtási cselekmények foganatosítása a jogszabályok szerint: 

- fizetési felszólítók kiküldése 
- inkasszó benyújtása 
- letiltás benyújtása 
- forgalomból történő kivonás kezdeményezése 
- incasszó 
- fizetési letiltás 
- foglalás 
- jelzálog bejegyzés 

Gépjárműadó megosztása, utalása havonta a Kincstár felé 
Edelény 2015. évben adózók száma: 2395  
Ügyiratszám: 3184 
Behajtási cselekményt 766 adózóval szemben kezdeményeztünk 
2015. augusztusban kiküldött értesítések száma: 4504 
Szakácsi adózók száma: 13 
Ügyiratszám: 20 
Behajtási cselekményt 25 adózóval szemben kezdeményeztünk 
2015. augusztusban kiküldött értesítések száma: 69 
Abod adózók száma: 46 
Ügyiratszám: 60 
Behajtási cselekményt 36 adózóval szemben kezdeményeztünk 
2015. augusztusban kiküldött értesítések száma: 209 
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Adók módjára behajtandó köztartozások:  
A szabálysértési bírság, helyszíni bírság, szemétszállítási díj 2014.év előtti, 
közigazgatási bírság, munkaügyi bírság, vízügyi érdekeltségi hozzájárulás, 
gyermektartásdíj, gondozási díj, igazgatási szolgáltatási díj, családtámogatás 
hátralék, erdőgazdálkodási bírság, halvédelmi bírság, valamint minden olyan 
hátralék, melynek adók módjára történő behajtását jogszabály lehetővé teszi. 
2015. évben körülbelül 1500 élő megkeresés van folyamatban. 
A hátralékként kimutatott összeg ÖNKADÓ nevű programban való rögzítése. 
Fizetési felszólítók kiküldése, NYUFI, MEP megkeresések az adós jövedelmi 
viszonyaira vonatkozó adatkérés, letiltás kiadása végett. 
Számlaszámok megkérése pénzintézetekről, inkasszó benyújtása céljából. 
Foglalási jegyzőkönyvek felvétele, végrehajtási jogok bejegyzése. 
Befolyt bevételek nyilvántartásba vétele, megosztása önkormányzat illetve a 
behajtást kérő között, utalások teljesítése. 
Tájékoztatás a hátralékot kimutató szervek felé. 
Elévülési időn belül a sikertelen behajtások nyilvántartása, ismételt végrehajtási 
cselekmények foganatosítása. 
Elévült ügyek nyilvántartásból való törlése, végrehajtást kezdeményező szerv 
értesítése. 
Adóérték bizonyítványok készítése (2015.október. 1-ig), hagyatéki ügyekhez, 
hatósági osztályok felé, végrehajtási ügyekben az önálló bírósági végrehajtó illetve a 
NAV felé, gyámhatósági eljárásokhoz. 
 
Magánszemélyek kommunális adója: 
Abod község illetékességi területén került bevezetésre. Saját bevételi források 
növelése érdekében 2015. december hóban Képviselő-testület döntött az éves összeg 
megemeléséről 18000 Ft/év. 
Hivatalunk szinte használhatatlan törzsállományt vett át. A tulajdonosi körök 
felülvizsgálatát a Takarnet rendszer segítségével folyamatosan végezzük, 
aktualizáltuk. Bevallási kötelezettséget elmulasztókat írásban szólítottuk fel. A 2 év 
során 147 kivetési irat keletkezett, illetve 49 fő esetében kezdeményeztünk behajtási 
cselekményt. 
Adók száma 123 fő 
 
Minden munkakör esetében jogszabályok változásának figyelemmel kísérése, annak 
alkalmazása a munka során. Munkaköri leírások módosítása, aktualizálása. 
A gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálása: 

- Számviteli politika 
- Számlarend 
- Eszközök és források értékelési szabályzata 
- Pénzkezelési szabályzat 
- Leltározási és leltárkészítési szabályzat 
- Kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés 

igazolás és érvényesítés rendjéről 
- Selejtezési szabályzat 
- Gazdasági szervezet ügyrendje 
- Önköltségszámítási szabályzat 
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Természetesen, ezen feladatokat mind a 3 önkormányzat, közös hivatal, társulás, 6 
nemzetiségi önkormányzatnál el kell látnunk. Óriási energiát kívánó, sokrétű 
feladatnak gyakran csak túlórával tudunk maradéktalanul eleget tenni. 

IV. BESZÁMOLÓ AZ IGAZGATÁSI ÉS SZOCIÁLIS OSZTÁLY MUNKÁJÁRÓL 

Az Igazgatási és Szociális Osztály az Aljegyző irányítása alatt áll, az SzMSz szerinti 
engedélyezett létszáma – az aljegyzői státuszon kívül 9 fő. Az értékelési időszakban 
az Igazgatási és Szociális Osztály feladat ellátása során igen sokrétű államigazgatási, 
illetőleg hatósági feladatot látott el. Az értékelési időszakra megállapítható, hogy 
számos igazgatási területet érintő jogszabály módosult, amely érintette elsősorban a 
felnőtt védelmet, illetőleg a gyermekvédelmet, az építéshatósági feladatellátást. 
A jogszabályok módosulásából eredő új feladatok nagyobb felkészülést és 
odafigyelést igényeltek az ügyintézőktől. 

Az Osztály tevékenységi körébe a következő feladatokat lehet kiemelni. 

1. Jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok, 
2. Szociális igazgatási feladatok, 
3. A gyermekek támogatásával kapcsolatos feladatok  
4. Nyári és szünidei étkeztetés 
5. Birtokvitás ügyek intézése, 
6. Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok, 
7. Hatósági bizonyítványok igazolások kiadása, 
8. Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos 

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

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

feladatok elvégzése, szálláshelyek engedélyezése, 
14. Működési engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok, illetve ilyen 

tevékenységek bejelentésének tudomásul vétele, 
15. Ingatlanok értékesítésével földterületek eladásával, bérbeadásával 

kapcsolatos közzétételi – kifüggesztési – feladatok, 
16. Anyakönyvi feladatok, 
17. Hagyatéki ügyek intézése, 
18. Névváltoztatási ügyek intézése, 
19. Népesség- és lakcím-nyilvántartási feladatok, 
20. Kiemelt építéshatósági feladtok ellátását. 
21. A fentiekhez kapcsolódó eljárási cselekmények/hiánypótlás, eljárás 

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

22. Szakácsi község vonatkozásában az önkormányzati, hatósági feladatok 
ellátása. Testületi üléssel előkészítése, rendelettervezetek, határozatok 
elkészítése, testületi jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása. 
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A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy az Osztály rendkívül sokrétű, mindenre kiterjedő 
feladatellátást végez. Ha azonban a korábban felsorolt tevékenységeket, annak 
jellegét figyelembe véve csoportosítjuk, azt mondhatjuk, hogy a feladatok három 
kategóriába sorolhatóak, úgymint: 

I. Általános Igazgatási ügyek 
II. Szociálpolitikai ügyek 
III. Építéshatósági ügyek 

I. ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI FELADATOK 

Tárgykör Évek szerinti megosztás 
2013 2014 2015 

Közterület igénybevételének engedélyezése 45 28 17 
Birtokvédelmi ügyek 17 8 11 
Lakásigénylések száma 47 52 59 
Lakáskiutalások száma 1 - 1 
Nem lakás céljára szolgáló helyiségek ügye 
(kiutalások) 22 2 2 

Fakivágás engedélyezése 28 15 18 
Hatósági hirdetmények kifüggesztése 104 173 141/86 
Működési engedélyek kiadása összesen 83 85 87 
Működési engedély kiadása a tárgyévben - - 2 
Bejelentés – köteles kereskedelmi 
tevékenység összesen 24 24 42 

Bejelentés – köteles kereskedelmi 
tevékenység a tárgyévben - - 18 

Telephely engedély kiadása 1 0 3 
Telephely bejelentése 1 7 6 

 

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

Jogszabály módosulása során a továbbiakban önkormányzati rendelet szabálysértési 
tényállást nem állapíthat meg, ezért az engedély nélküli közterület foglalás esetében 
hathatósabb intézkedést nem tudunk tenni. 

Fokozott igény érkezett azonban a vendéglátó ipari előkert céljára történő 
igénybevételre. Problémát jelentett az értékelési időszakban, hogy a cirkusz céljára 
igénybevett terület jelentős nagyságú, így többen az igénybevételtől elálltak, annak 
ellenére, hogy az üzemeltetők szerint ez a város érdekét szolgálta volna. Korábbi 
rendelet módosítás már nem ad lehetőséget az igénybevételi díj csökkentésére 
akkor, ha az a város érdekét szolgálja. 

A birtokvédelmi ügyek 2015. évben némi emelkedést mutattak, ennek oka 
elsősorban, hogy az ügyfelek nem kívánják igénybe venni a bírói utat.              
2015.03.01.-től hatályban lépett tárgykörre vonatkozó új jogszabály jelentős 
mértékben módosította az eljárási szabályokat, nem kerülhet sor bizonyítási 
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eljárásra, hiánypótlásra, idézésre így növekedni fog az elutasítások száma. Az 
értékelési időszakban is előfordultak olyan ügyek, amelyeket kijelölés útján 
végeztünk el. A jelentkező birtokvitás ügyek egy része, szoros összefüggésben van az 
ebtartással, az engedély nélküli ipari tevékenység űzésével, vagy kereskedelmi 
feladtok ellátásával. Körültekintő munkát igényel a kérelem minősítése, amely 
valójában arra is választ adott, hogy mely jogszabály alkalmazandó a kérdéses 
ügyben, vagyis hogy valóban a kérelmet a birtokvédelem tárgykörében kell e 
elbírálni. Tekintettel arra, hogy az általános szabályt/birtokvita/megelőzi a speciális 
szabályozás/állattartás, ipari tevékenység végzése/az ügyek jelentős része nem a 
birtokvédelemre vonatkozó szabályok szerint került elbírálásra. 

A lakásigénylések száma viszonylag emelkedő tendenciát mutat. A jogszabályi 
rendelkezésnek eleget téve a lakásigénylők anyagi helyzetének átvilágítása évente 
megtörténik és a Humánpolitikai Bizottság évente lakás kiutalási névjegyzéket készít. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati lakásokat a lakók megvásárolják vagy nem 
áll szándékukban újraelosztásra visszaadni, minimális számú lakáskiutalásra kerül 
sor.  

A névjegyzéken jelenleg 6 fő szerepel. 

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

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

Kazincbarcika városban történő beruházás kapcsán 6 esetben jártunk el - kijelölés 
alapján - olyan ügyekben, amikor a fás szárú növényzet kivágására Kazincbarcikán 
került sor. 

A hatósági hirdetmény kifüggesztését a termőföldről szóló törvény, valamint az 
új Polgári Törvénykönyv alapján fennálló elővásárlási és előhaszonbérleti jog 
alapozza meg. Ennek megfelelően az Osztály végzi az ingatlanra vonatkozó 
elfogadott vételi, haszonbérleti ajánlat kifüggesztését és záradékolását. E feladatkör 
másik részét képezi a társhatóságok (Rendőrség, Járási hivatal) bíróság kérelme 
alapján történő kifüggesztés. 

A kereskedelmi egységek működésével kapcsolatos feladatellátás 
egyszerűsödött. Az egyszerűsítés azonban nem jelenti az ez irányú feladat 
csökkenését. A módosítás szerint bizonyos tevékenységi körök esetén csupán 
bejelentési kötelezettség terheli az ügyfelet, és tevékenységét a bejelentés 
tudomásulvételével egy időben megkezdheti. Csupán néhány tevékenységi kör az, 
amelyre vonatkozóan a jogszabály érvényes működési engedély meglétét követeli 
meg. Ez esetben a feltételek megléte még a tevékenység megkezdése előtt, míg a 
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korábbi esetben a tevékenység megkezdését követően kerül vizsgálatra. Jelentős 
mértékű jogszabályváltozás alapján a jövőben – élelmiszerértékesítés kivételével – a 
szakhatóságok engedélyezés megelőző tevékenysége teljes mértékben megszűnik. 

A kereskedelmi egységek ellenőrzését folyamatosan végezzük, előre meghatározott 
ütemterv, illetve lakossági bejelentés alapján.  

A telephely engedélyezéssel kapcsolatos jogszabály is jelentősen módosult, míg 
korábban a körzet központ jegyzője folytatta le a telephely engedélyezési eljárásokat 
és végezte az ellenőrzéseket, addig 2012-ben már a feladatkör átkerült a települési 
önkormányzat jegyzőjéhez. Jogszabályváltozás alapján csaknem valamennyi 
korábban engedélyköteles tevékenység a jövőben csak bejelentéshez kötött lesz. 

Anyakönyvi ügyintézés 

Tárgykör Évek szerinti megosztás 
2013 2014 2015 

Halálesetek anyakönyvezése 507 422 512 
Házasságkötések anyakönyvezése 14 31 43 
Teljes hat. apai elism. nyilatkozat 77 35 55 
Hagyatéki ügyek 236 256 308 
Névváltoztatási ügyek 19 13 18 
Állampolgársági ügyek 3 12 1 
Hatósági bizonyítványok 4 1 - 

 

Az anyakönyvi igazgatási szakfeladaton belül a születések, halálozások és 
házasságkötések anyakönyvezése történik. Az anyakönyvezési feladatokat a 
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező anyakönyvvezető látja el, aki 
az anyakönyvezést elektronikus úton végzi és közreműködik a házasságkötéseknél, 
intézi az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos egyéb feladatokat, és részt vesz 
állampolgársági eljárások lebonyolításában. 2015 évtől már lehetőség van bármelyik 
anyakönyvvezetőnél elektronikusan kiállított halotti, születési vagy házassági 
anyakönyv kiállítására függetlenül attól, hogy az anyakönyvi esemény az ország mely 
településén történt. 

A halálesetek száma jelentős emelkedést mutat. 

A házasságkötések száma azonban nőtt még 2013-ban 14 házasságkötés 
anyakönyvezésére került sor, 2014-ben 31 házasságot kötöttek 2015-ben már 43-at. 

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény bevezetéséből eredően a jövőben a 
házasságkötések számának jelentős emelkedésére lehet számítani. 

Az anyakönyvi ügyintézéssel szorosan összefügg a hagyatéki feladatellátás. 

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

A hagyatéki ügyek száma emelkedést tükröz, amely magába foglalta az örökösök 
nyilatkozatát, az elhunyt ingó- és ingatlan vagyonának feltérképezését, értékének 
megállapítását, illetőleg az iratanyag közjegyzőhöz történő továbbítását. 
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Eredményesen vezettük be azt a megoldást, hogy a Kazincbarcikai 1-es és 2-es 
Számú Közjegyző heti rendszerességgel szerdai napokon városunkban tartanak 
ügyfélfogadás, így az idős hozzátartozót megkímélik az utazás fáradalmaitól. 

A névváltoztatási ügyek száma emelkedést mutat, míg 2014-ben 13-an addig 
2015-ben 18-an terjesztettek elő kérelmet és valamennyi kérelem a válás után a 
leánykori név visszavételére irányult. 

Az állampolgársági ügyek vonatkozásában – jogszabályváltozás miatt - már csak 
egy eljárást folytattunk le. 

A hatósági bizonyítványok kiadására elsősorban iskolai oktatással kapcsolatos 
felhasználásra, az azonos lakcímen lakók igazolása történik meg. E mellett külföldi 
adóhatóságnál történő felhasználás céljára adtunk ki hatósági bizonyítványokat, 
amely a lakcím-nyilvántartás adatait igazolta. 

II. SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYEK 

Tekintettel arra, hogy a segélyezési rendszer beleértve a segélyezési formákat, az 
egyes segélyezési formák feltételeit, illetőleg összegét a 2014. évi szabályozáshoz 
képest teljes mértékben megváltozott így a korábbi évek adataival történő 
összehasonlítás nem lehetséges. 2015. évben is két időszakot kell 
megkülönböztetnünk tekintettel arra, hogy az erre vonatkozó szabályokat két 
rendelet határozta meg. A korábbi rendelet 2015. II.28.-ig volt hatályban, így 
megkülönböztethető külön kimutatásban a 2015. 01.01-2015.02.28.-ig illetve a 
2015.03.01.-2015.12.31.-ig végzett segélyezési forma. A kimutatás ennek 
megfelelően történik, melyben R1 megjelölést kap a 2015. március 1. napján 
hatályát vesztő 22/2013. (XII.12.) önkormányzati rendelet és R2 megjelölést kap a 
2015. március 1. napján hatályba lépő 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet. 
Az osztály ez irányú tevékenységét a döntésre jogosultak tagozódása szerint célszerű 
bemutatni. 

Humánpolitikai Bizottság hatásköre 

Hatáskörébe utalt segélyek körében döntéshozatal a következők szerint: 
R 1 alapján 2015. február 28. napjáig: 

- önkormányzati segély megállapítása az anyagilag nehéz helyzetbe került 
családok számára, 

- gyermekek és fiatal felnőttek támogatása rászorultságukra tekintettel. 
R 2 alapján 2015. március 1. napjától: 

- települési támogatás körében biztosítható létfenntartási gondok enyhítésére, 
lakhatási támogatás körében biztosítható lakáscélú hitelfelvételből eredő 
hátralék és a közös költség részbeni átvállalásával kapcsolat, a gyermekek 
családban történő gondozásának költségeihez való hozzájárulással, az ápolási 
támogatással kapcsolatos kérelmek elbírálása, illetve a jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen felvett ellátások tekintetében, a részletfizetés engedélyezése 
részbeni, vagy teljes elengedése, 
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Elbírált ügyek alakulása 
2015.I.1. – 2015.II.28. 

 
Támogatási forma Eset 

Önkormányzati segély R 1.  14. §  545 
Fiatal felnőtt, gyermekek támogatás R 1.  
6 § (3) 

52 

 
 

2015.III.1.-2015.XII.31. 
 

Támogatási forma Eset 
Települési támogatás létfenntartási 
gondok enyhítésére (R 2.  14. §.) 

1736 

Lakhatási támogatás (R 2.   15. § (1)) 108 
Ebből: 

- lakáscélú hitelhátralék átvállalása     
R 2 15. § (1) d) 

- rezsiköltségből eredő hátralék 
átvállalása R 2.   15. § (1) d)    

 
46 
62 

Gyermekek családban történő 
gondozásának költségéhez való 
hozzájárulása R 2.  19. § (1) 

118 

Ebből: 
- tankönyv, tanszer támogatás R 2.  

19. § (1) 
- táborozás támogatására R 2.  19. § 

(1) c) 
- étkezési támogatás R 2.  19. § (1) b) 
- külön óradíj lefedezésére R 2.         

19. § (1) d) 
- szociális célú ösztöndíj/hó R 2.       

19. § (2) 

 
29 
 
1 
 
6 
1 
 

81 

Polgármesteri hatáskörbe tartozó ügyek 

R 1. alapján 2015. február 28. napjáig: 
- eseti gyógyszertámogatás biztosítása, 
- elhunyt személy eltemettetésének költséghez való hozzájárulása, 
- közgyógyellátás biztosítása, 
- rendkívüli élethelyzetre való tekintettel biztosított támogatás elbírálása. 

 
R 2. alapján 2015. március 1. napjától: 
- rendkívüli települési támogatás megállapítása, 2015.IV.24. napjától a 
települési támogatás keretében nyújtható egészségi állapot megőrzését 
jelentő szolgáltatások költségeihez való részbeni hozzájárulás megállapítása, 
az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, 

- közköltséges temetés elrendelése, költségek megtérítése alóli mentesítés. 
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Elbírált ügyek alakulása 
2015.I.1. – 2015.II.28. 

 
Támogatási forma Eset 

eseti gyógyszerkiadás mérséklésére       R 
1.  6. § (2) 

17 

elhunyt személy eltemettetési 
költségeihez való hozzájárulás R 1.           
6. § (4) 

13 

közgyógyellátás R 1.  10. §  9 
rendkívüli élethelyzet támogatására R 1.  
5. § (2) 

2 

2015.III.1.-2015.XII.31. 

Támogatási forma Eset 
rendkívüli települési támogatás R 2.        
13. § (1) 
ebből:  rendkívüli élethelyzetre 
           téli tüzelő beszerzésre 
           elemi kár ellentételezésére 

258 
 

35 
207 
16 

egészségi állapot megőrzését jelentő 
szolgáltatások költségeihez hozzájárulás 
R 2. 17. § (1) 

103 

elhunyt személy temetési költségeihez 
való hozzájárulás R 2.   18. § (1) 

51 

közköltséges temetés elrendelése  10 

Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek 

Korábbi szabályozás alapján a szociálpolitikai támogatások egy része törvényi 
szabályozásból eredően jegyzői hatáskörben voltak. 
 
A Képviselő-testület a 2015. április 24. napjától hatályban lévő rendeletmódosításával 
települési támogatás keretében nyújtható lakhatási támogatás körébe tartozó fűtési 
támogatással, lakbér hozzájárulással és közüzemi díjtartozással kapcsolatos kérelmek 
elbírálását jegyzői hatáskörbe telepítette. 
 

Elbírált ügyek alakulása 
2015.IV.24.-2015.XII.31. 

 
Támogatási forma Fő 

Lakhatási támogatás R 2.   15. § (1) 236 
Ebből: fűtési támogatás R 2.   15. §      

(1) a) 
közüzemi díjtartozás R 2.  15. § 
(1) c) 

1 
235 
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A korábbiakban vázolt szociálpolitikai támogatásokat, azok előkészítését, 
megállapítását és az ezzel kapcsolatos végezzük Szakácsi és Abod Községekre 
kiterjedően is. A fentieken túl elvégeztük a központi pályázat útján elnyert 
tüzelőtámogatás megállapításával illetőleg előkészítésével kapcsolatos feladatokat 
Abod és Szakácsi vonatkozásában illetve a két Község és Edelény Város tekintetében 
elvégeztük a nyári étkeztetéssel kapcsolatos tenni valókat. 
 

1. ÉPÍTÉSHATÓSÁGI ÜGYEK 

Tárgykör Évek szerinti megosztás 
2013 2014 2015 

Építési engedély kiadása 59 66 46 
Bontási engedélyekkel kapcs.elj. 1 - - 
Használatbavételi eng. elj. 31 14 40 
Használatbavétel tudomásulvételi eljárás - 27 20 
Fennmaradási eng. eljárás 2 2 3 
Szakhatóságként való közreműk. 20 39 29 

Hatósági bizonyítványok száma 82 32 7 
Egyéb eljárások – iktatott ügyek 149 195 69 
Egyéb végzések 338 346 463 
Értesítés eljárás megindításáról 86 58 52 
Hatósági szolgáltatás - 6 13 

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

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

 
Az ügyfél kérelmére elektronikusan, vagy papír alapon építésügyi hatósági 
szolgáltatást nyújtunk.  
 
Az eljárásokban a tényállás tisztázásához helyszíni szemlét tartunk, illetve 
jogszabályban foglaltak szerint helyszíni ellenőrzést végzünk. 
 
Vezetjük a nyilvántartásokat és statisztikai adatszolgáltatást végzünk. 
 
Kijelölés alapján az illetékességi területünkön kívül lévő eljárásokat (pl. fakivágási 
engedélyezés) lefolytatjuk, illetve szakhatósági eljárásban jegyzői szakhatósági 
állásfoglalást adunk. 
 
Munkánkat az ügyfelek megfelelő tájékoztatásával, az ÉTDR rendszer és az E-napló 
(elektronikus építési napló) használatának gyakorlati segítésével végezzük. 
 

V. Beszámoló a Kistérségi Hivatal munkájáról  
 
2015. december 17. napján a Képviselő-testület a 172/2015.(XII.17.) határozattal 
elfogadta a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett 
munkájáról szóló beszámolót. 
  

ÖSSZEGZÉS 
 
Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjeként elsődleges célom, hogy a 
Hivatalt a lakosság többségének megelégedése szerint vezessem. 

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

 

Edelény, 2016. március 11. 

 

 

Vártás József 
jegyző 
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4./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a gyermekjóléti szolgálat működéséről   
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
  
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző: Polgármester asszonnyal többször beszéltek róla, hogy nézzék 
meg annak lehetőségét hogyan lehetne esetleg az óvodáskorú gyermekek 
elhelyezését közelebb biztosítani, és konkrétan a balajti óvoda jött szóba. Jelen 
pillanatban az a helyzet, hogy az abodi önkormányzatnak az edelényi önkormányzattal 
van megállapodása a feladatellátásra, mely szerint az edelényi önkormányzati 
fenntartású óvodában biztosítják az abodi gyermekeknek az elhelyezését, de szabad 
óvodaválasztás van, és járhatnak az Egresre is és az Oltalom tagóvodába is. Felmerült 
annak a lehetősége, hogy nem lehetne-e esetleg a balajti intézményhez átmenni. A 
képviselők részére kiosztásra került a nemzeti köznevelésről szóló törvény kivonata, a 
77 §, amely rendezi a fenntartási, feladatellátási kötelezettségeket, és itt a  (3) 
bekezdés ki is mondja az elején „Ha a köznevelési közfeladat ellátása vallási, 
világnézeti szempontból elkötelezett nevelési, nevelési-oktatási intézmény 
fenntartójával kötött kötelezettség alól azon gyermekek tekintetében, akiknek a szülei 
nem akarják vallási, világnézetileg elkötelezett óvodába, iskolába járatni a 
gyermeküket.” Ez azt jelentené, amennyiben felbontaná az edelényi önkormányzattal 
a feladatellátási megállapodást az abodi önkormányzat, és a balajti intézmény 
fenntartójával, aki egy vallási közösség, abban az esetben biztosítania kellene azon 
gyermekeknek az ellátási kötelezettségét is, akik nem akarnak ebbe az óvodába járni. 
A lényeg, hogy a törvény egyértelműen kimondja, hogy az önkormányzatnak, 
amennyiben nem a település közigazgatási területén biztosítja az óvodai nevelésben 
való részvételt, abban az esetben gondoskodnia kell az intézménybe történő 
eljutásról. Amennyiben ezt nem tudja megoldani, akkor a költségek megtéríttetéséről 
gondoskodnia kell, mert az adott szülőt nem érheti hátrány amiatt, hogy más 
településre kell hordania a gyermeket. Ha a két rendelkezést összenézik, akkor  az 
vezethető le, nem biztos, hogy megoldást jelent az ő helyzetükre az, hogy ha egy 
egyházi fenntartóval kötne köznevelési szerződést az önkormányzat. Május 31-ig van 
lehetőség átszervezésre is, ami azt jelentené, hogy a köznevelési szerződést addig 
kellene megkötni az egyházi fenntartóval és felbontani Edelénnyel. Elméletileg járható 
lenne, de gyakorlatilag nem jelent megoldást, ezért másban kellene gondolkodniuk. 
Jelen pillanatban nem tudja, hogy mi lenne a megoldás, de ha valóban szeptember 1-
től nagyobb létszámú gyereksereg lesz, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy egyszerűbb 
és olcsóbb ellátni, vagy falugondnoki gépjárművel, vagy szülők viszik és támogatást 
kapnak a behordáshoz. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: A testület is tudja, hogy a szendrőládiakkal 
9 fő óvodás gyerekük lesz, szállításuk reggel és délután is kétszeri fordulót jelent. Ez 
önmagában 120 km gépkocsival, és van ahol délbe el kell hozni a gyermeket. 
 
Vártás József jegyző megkérdezi, hogy mikor megy reggel busz Abodról. 



 58 

Rescsánszki Bertalanné polgármester: A busz 7 óra 20-kor megy. Volt már olyan, 
hogy a gyerekeket szülők vitték és kísérték.  
 
Vártás József jegyző: A jogszabály azt is mondja, hogy az önkormányzat köteles 
kísérőt biztosítani.  
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Kísérőnek esetleg fel tudnak valakit venni? 
 
Vártás József jegyző válasza, hogy fel tudnának venni, ha alkalmas személy lenne, 
létszámot biztosan kapnának rá közcélúban. 
 
Fekete Józsefné képviselő megkérdezi, hogy melyik óvodába tudnák a gyerekeket 
felvenni. 
 
Vártás József jegyző: Fog levelet írni  óvodavezető asszonynak, mert az elhelyezési 
kötelezettség a Mátyás Óvodára vonatkozik, nem az Oltalom tagóvodára. Tavaly 
Finkén kétcsoportos óvoda létesült teljesen felújítva, egy csoport indult be tavaly 
szeptemberben, most fog a második, oda biztosan be fognak férni a gyerekek, de 
szerinte még az Egresen is van hely. Nem gondolná, hogy elhelyezési problémák 
lennének. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester: Az Egresre, Finkére hogyan fogják hordani a 
gyerekeket, nem biztos, hogy akarják. 
 
Fekete Józsefné képviselő: Azt tudja, hogy Balajtra nem akarják vinni a gyerekeket. 
 
Vártás József jegyző: Önkormányzati óvodával van feladatellátási megállapodás az 
abodi önkormányzatnak, és ha az illető azt mondja, hogy márpedig oda nem akarja 
hordani a gyermekét, akkor neki kell gondoskodnia az elhelyezésről és a szállításáról 
is. Ha nem férnének be az Oltalom tagóvodába és nem akarja a Mátyás Óvodába 
vinni, tehát az Egresre, vagy Finkére, akkor onnantól kezdve megszűnik az 
önkormányzat felelőssége, és neki kell megoldani saját kontójára a gyerek szállítását 
és elhelyezését is. Szerinte várják ki, és hátha nem fog előállni ez a probléma. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester – mivel további kérdés, vélemény nem volt - 
a határozati javaslat elfogadását szavazásra bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta a következő 
határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                              11/2016.(V.30.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 
 

Abod Község Önkormányzatának Képviselőt-testülete 
megtárgyalta a „Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 
működéséről” szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 

1. Abod Község 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 
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Mellék let a 11/ 2016.(V.26.) határozathoz  

 

„Tanulj a tegnapból, és élj a mában, 
reménykedj a holnapban.” 

/Albert Einstein/ 

 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

A GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL, A 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL 

 
2015. ÉVI 

 

 

 

 

 

 

 

 
Készítette: Horváthné Ipacs Katalin 

                                                                       intézményvezető 
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A gyermekjóléti szolgálat feladatait - a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 
40. § rendelkezései alapján látja el.  
 
Ellátási terület a gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében 2015. évben: 
Edelény, Abod, Balajt, Lak, Ládbesenyő, Szakácsi, és Tomor települések 
közigazgatási területe. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek testi, 
értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének és a családban történő nevelés 
elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség 
megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének 
megelőzéséhez. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatást ellátások teljesítésével (gondozással), ellátások 
közvetítésével (szolgáltatás) vagy szervező tevékenységgel (szervezés) kell 
biztosítani. 
A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatás közvetítésével segíti elő a gyermek vagy 

családtagja hozzájutását valamely - nem a szolgálat által nyújtott - szolgáltatáshoz. 

A gyermekjóléti szolgálat szervezési feladatai körében gondoskodik a szabadidős 
programok, a gyermekvédelmi feladatokat ellátó személyek és intézmények 
együttműködésének a szervezéséről. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat által 2015. évben ellátott települések 
lakosságszáma 
 

Ellátott települések Lakosság száma 0-18 évesek száma 
Edelény 9982 1832 

Abod 229 50 
Balajt 503 177 

Ládbesenyő 285 65 
Szakácsi 168 74 

Lak 685 215 
 
Kistérségi feladatellátás az alábbi időpontokban történt 2015. évben: 
 
Minden páros hét hétfői napján: 

900-1000 Lak 
Minden páros hét szerdai napján: 

900-1200 Abod, Balajt, Ládbesenyő 
Minden páros hét csütörtöki napján: 

1000-1100 Szakácsi 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai: 
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• Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális 
helyzetét, veszélyeztetettségét. 

• Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a 
szükséges intézkedéseket. 

• A veszélyeztetettség fokától függően javaslatot tesz a gyermek védelembe 
vételére. 

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

• Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását. 
• Felkérésre környezettanulmányt készít. 
• Kezdeményezi új ellátások, szolgáltatások bevezetését (családkonzultáció, 

kapcsolattartás lehetőségének biztosítása szakemberek segítségével.). 
• A területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és 

feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. 
• Részt vesz drogprevenciós programok szervezésében, lebonyolításában a 

Rendőrség munkatársának segítségével. 
 
Gyermekjóléti Szolgálat adminisztrációs feladatai: 

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

• A napi tevékenység rögzítése Esetnaplóban. 
• Forgalmi napló vezetése. 
• Statisztikai jelentés készítése. 
• A szolgáltatást igénybevevőkről nyilvántartás vezetése az NRSZH részére 

TEVADMIN rendszerben. 
• Az adminisztráció minden esetben vonatkozik a kistérségi tevékenységre is. 

 
A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében 
végzendő feladatok: 

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

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

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

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

• Felhívja a gyermek, illetve a szülő (törvényes képviselő) figyelmét, 
tájékoztatást nyújt a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az 
egészségügyi, a mentálhigiénés tanácsadások igénybevételére. Tájékoztatást 
nyújt azok céljáról, feltételeiről. 
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• A gyermekjóléti szolgálat a szociális válsághelyzetben levő várandós anyát 
tájékoztatja az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és 
ellátásokról. Segíti a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutásban. 
Személyes segítő kapcsolat keretében közreműködik problémái rendezésében. 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat által ellátott gyermekek veszélyeztetettségének 
okai: 

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

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

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

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

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

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

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

• Tankötelezettség elmulasztása: korai párkapcsolat eredményeként korai 
terhesség miatt az iskola befejezése, illetve magántanulói státusz 
kérelmezése, mely nem minden esetben megoldás tankötelezettség 
mulasztására. 

 
A gyermekjóléti szolgálat által ellátottak köre:  

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

Fiú 
+ 

Lány 

Alapellátás Védelembe 
vett 

Nevelésbe 
vétel 

Ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett 

Összesen 

0-2 éves 6 fő 0fő 5 fő 1 12 fő 
3-5 éves 19 fő 9 fő 5 fő 0 33 fő 

6-13 éves 67 fő 16 fő 13 fő 0 96 fő 
14-18 
éves 

50 fő 15 fő 7 fő 0 72 fő 

Összesen 142 fő 40 fő 30 fő 1 fő 213 fő 
 
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében teendő 
feladatok: 
 
Olyan észlelő- és jelzőrendszer működtetése, amely lehetővé teszi a gyermekeket 
veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének 
időben történő felismerését. Ennek keretében figyelemmel kíséri a településeken élő 
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gyermekek életkörülményeit és szociális helyzetét, gyermekjóléti és egyéb szociális 
ellátások iránti szükségletét, gyermekvédelmi vagy egyéb hatósági beavatkozást 
igénylő helyzetét. 
A családgondozó havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélés 
célja a szolgáltatásra rászoruló gyermeket és családot érintő információk cseréje, 
azok rögzítése, a feladatok meghatározása, illetve elosztása a részt vevő 
szakemberek között. Az esetmegbeszéléseken részt vesznek az óvoda és az iskola 
gyermekvédelmi felelősei, a védőnő, rendőrség munkatársa, a Családsegítő Szolgálat 
családgondozója, valamint a gyámügyi előadó. 
Azokban az esetekben, ahol a családgondozás ellenére sincs pozitív változás, a 
családgondozó 
esetkonferenciát hívhat össze, konkrét problémát helyezve a középpontba. Ekkor a 
gyermekkel közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek és a családtagok kerülnek 
meghívásra.  

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végzendő 
feladatok: 
 
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére irányuló családgondozás körében a 
gyermekjóléti szolgálat családgondozója személyes segítő kapcsolat keretében 
támogatást, segítséget nyújt a gyermeknek az őt veszélyeztető körülmények 
elhárításában, személyisége helyes irányú fejlődésében, ha szükségesnek látja felnőtt 
családgondozót von be a hatékonyabb családgondozás érdekében. Eszköze a segítő 
beszélgetés. 
Segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a 
családban jelentkező működési zavarok megszüntetésében. 
Kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokkal összehangolja a 
szülők és más hozzátartozók részére a szociális alapellátás keretében nyújtott 
személyes gondoskodást. 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója, az eset összes körülményeinek feltárása 
után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként 
igénybe vehető alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe 
tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség. 
 

A védelembe vételhez kapcsolódó szolgáltatási feladatok: 
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója javaslatot tesz a gyermek védelembe 
vételére, ha a szolgálat előzetesen megkísérelte a veszélyeztetett gyermeknek az 
alapellátás keretében történő segítését, de az a gyermek vagy a szülő (törvényes 
képviselő) megfelelő együttműködésének hiánya miatt nem vezetett eredményre. 
 
A védelembe vétel során a kirendelt családgondozó feladatai: 
 
A gyermek gondozásának, és ellátásának figyelemmel kísérése valamint a szülői 
nevelés támogatásának folyamatos biztosítása. 
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A családgondozó a szülővel és a gyermekkel fenntartott segítő kapcsolata során 
elősegíti, hogy a szülő, illetve a gyermek fogadják el a gondozási-nevelési terv céljait, 
és működjenek együtt a tervben meghatározottak teljesítése érdekében. 
A szülő váljon alkalmassá, illetve legyen hajlandó a gyermeket veszélyeztető 
körülmények elhárítására és a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének 
biztosítására, annak érdekében, hogy a védelembe vétel megszüntetésére lehetőség 
nyíljon. 

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozási 
feladatai: 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója a családból kiemelt gyermek 
visszahelyezését családgondozással segíti elő. 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttműködik a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat vagy a nevelőszülői hálózatot működtető, illetve a gyermekotthon 
családgondozójával. Az együttműködés keretében a gyermekjóléti szolgálat 
családgondozója elsősorban a szülőket támogatja a nevelésbe vétel 
megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való 
kapcsolattartásban. 
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója javaslatot tesz a gyámhivatal felkérésére 
a kapcsolattartás formájának és módjának megváltoztatására, ha a szülők 
körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolttá teszi. 
A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója a családjába visszahelyezett gyermek 
utógondozását, ha szükséges a családgondozó családgondozással biztosítja. 
Az utógondozás célja a gyermek családjába történő visszailleszkedésének, 
tanulmányai folytatásának vagy iskolai végzettségének, szakképzettségének 
megfelelő munkahely-felkutatás segítése. 
 
Az nevelésbe vett gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánítására irányuló 
eljárás során a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója a gyámhivatal 
megkeresésére: 

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

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

• Családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása 
• Családi konfliktusok megoldásának elősegítése 
• Rendszeres családlátogatás 
• Hivatalos ügyek intézésének segítése 
• Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése 
• Tájékoztatás, információnyújtás 
• Felkérésre környezettanulmány készítése. 
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Az általános családgondozói tevékenységeken kívül más szolgáltatás 2015. 
évben: 

• Családkonzultáció 
 
Az új szolgáltatásra a településen élők körében igény jelentkezik. A családkonzultáció 
lehetőségéről folyamatos tájékoztatást nyújtottunk a jelzőrendszeri tagoknak. A 
családkonzultáció segítséget nyújt a családi konfliktus kezelésére szülők és 
gyermekek között, illetve szülő és szülő között. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei: 

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

• más intézmények jelzését követően 
• hatóság által kötelezett formában 

 
Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az ellátási területen élő gyermekek számára 
elérhetőek legyenek. 
 
Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást a jogosult gyermek és 
családja részére a lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső területen 
biztosítjuk. 
A gyermekjóléti szolgáltatás nem korlátozódik kizárólag a veszélyeztetett 
gyermekekre, tevékenysége kiterjed a településeken élő valamennyi gyermekre. 
 
A szolgáltatás igénybevétele többnyire önkéntes. A szülő vagy a gyermek kizárólag 
törvényben meghatározott esetekben kötelezhető az ellátás igénybevételére.  
 
A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény a Gyermekjóléti Szolgálatok számára feladatként jelöli meg a 
jelzőrendszer kiépítését és működését. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan észlelő és jelzőrendszert működtet, amely lehetővé 
teszi a veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermekek 
veszélyeztetettségének időben történő felismerését, mihamarabbi enyhítését, 
megoldását.  
 
Ennek keretében a jelzőrendszerrel együttműködve figyelemmel kíséri a 
településen élő gyermekek: 

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

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

• az egészségügyi szolgáltatók, a védőnői szolgálat, a háziorvos, házi 
gyermekorvos, 
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• a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő 
szolgálat, központ, illetve más gyermekjóléti szolgálat 

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

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

 
Ezen intézmények és személyek kötelesek jelzéssel élni a gyermek 
veszélyeztetettsége esetén, valamint hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek 
bántalmazása ill. súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok 
fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető 
magatartása esetén. 
Ilyen jelzéssel és kezdeményezéssel bármely állampolgár és gyermekek érdekeit 
képviselő szervezet is élhet. Pl.: lakóközösségek, szomszédok, boltok, vendéglátó 
ipari egységek stb. 
A jelzőrendszer tagjai minden esetben írásban teszik meg a jelzésüket a 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által kidolgozott jelzőlapon. Az esetgazdát a 
Gyermekjóléti Szolgálat vezető családgondozója jelöli ki, a kollégák leterheltsége és 
személyiségének figyelembe vételével. 
A jelzést követően 15 napos határidővel írásbeli tájékoztatást nyújt szolgálatunk a 
jelzést tevő számára.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálat évente egy alkalommal, minden év március 31-ig – 
eleget téve a Gyvt. előírásainak – megszervezi a település gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló szakmaközi értekezletét, amelyen át 
kell tekinteni a gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer éves működését, valamint 
javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti javítására.  
 
Gyermekjóléti Szolgálatunk az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival minél hatékonyabb 
kapcsolat kialakítására és fenntartására törekszik.  
 
A 2015. évben írásos jelzés a jelzőrendszer tagjaitól 446 esetben érkezett: 
 

• Védőnői Szolgálattól        14esetben 
• Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgálat   30 esetben 
• Napközbeni kisgyermek ellátást nyújtó intézmény     1 esetben 
• Közoktatási intézményből              139 esetben 
• Rendőrségtől          59 esetben 
• Pártfogói felügyelet        13 esetben 
• Lakossági bejelentés          0 esetben  
• Önkormányzat, Jegyző, Gyámhivatal            188 esetben 
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Szervező és koordináló tevékenység: 
• Rendszeres kapcsolattartás a városi nevelési-, oktatási intézményeiben 

dolgozó pedagógusokkal, a Védőnői Szolgálat munkatársaival, a 
Rendőrkapitányság munkatársaival és a törvény által előírt jelzőrendszeri 
tagokkal. 

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

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

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

 
A Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett nagyobb volumenű programok a 
2015. évben: 

• Szociális nyári gyermekétkeztetés keretében 2015. június 16. napjától 
augusztus 14. napjáig 457 fő gyermek részesült egyszeri meleg étkeztetésben. 
A Szolgálat munkatársai feladata volt a családok nyilatkoztatása, meleg étel 
osztása a kijelölt iskolákban napi rendszerességgel.  

• A Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal felkérésére folyamatosan segítséget 
nyújtottunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 
az Erzsébet utalvány kiosztásában, a 2015. évben két alkalommal. 

• 2014. január hónaptól a „Komplex program megvalósítása a 
gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” TÁMOP-5.2.3.Á-12/1-
2012-0012 projekt keretében havonta a szülőkkel és a gyermekekkel együtt az 
alábbi programokat szerveztük 2015-ben:  

 egészségnap; 
 játszóház; 
 Könyvtárlátogatás; 
 ügyességi játéknap; 
 ültetés, palántázás; 
 bábszínház látogatás; 
 családi délután szülőkkel, gyerekekkel húsvéti ünnephez kapcsolódó 

foglálkozások; 
 családi főzőnap; 
 sportdélután; 

 
A 2015. évben a Gyermekjóléti Szolgálatunk Mikulás ünnepséget szervezett az Idősek 
Klubjával összevontan, melyre a helyi általános iskolás gyerekeket hívtuk meg, akik 
az ünnephez kapcsolódóan színvonalas műsorral készültek. A rászoruló 
gyermekeknek a helyi az ünnepség alkalmával lehetőség nyílt mikulás csomag és a 
lakosság által felajánlott ruhák kiosztására. Ezen a rendezvényen egy igazi családi 
hangulatú délután tölthettünk el a gyermekekkel és idős klubtagokkal. 
A rászoruló gyermekeknek karácsonyi játék adományosztásra nyílt lehetőségünk az 
Edelényi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársával együttműködve. 
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A kistérségi feladatellátás keretében összesen 88 esettel foglalkoztunk az 
elmúlt évben, mely a következőként oszlott meg:  

• Abod     12 eset 
• Balajt      19 eset 
• Ládbesenyő    4 eset 
• Szakácsi    21 eset 
• Lak     32 eset 

Főbb statisztikai adatok 2015. január 1. napjától 2015. december 31. 
napjáig: 
 

Alapellátás 142 gyermek 
Védelembe vétel 35 gyermek 
Kliensforgalom 975 gyermek 

 
A gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai tárgyévben (halmozott 
adat) 

• Információnyújtás:        979 fő 
• Hivatalos ügyekben való segítés (érintett gyermekek száma):  251 fő 
• Tanácsadás:         875 fő 
• Esetkonferencia:        0 fő 
• Családlátogatás:        1002 fő 
• Intézményen belüli segítő beszélgetés szülővel és gyerekkel:  707 fő 

 
 
Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység a kezelt probléma típusa szerint 
 
Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő) 673 
Gyermeknevelési 909 
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 145 
Magatartászavar, teljesítményzavar 526 
Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülő-gyermek közti) 267 
Szülők, család életvitele 267 
Szülői elhanyagolás 369 
Családon belüli bántalmazás 4 
Fogyatékosság, retardáció 11 
Szenvedélybetegségek 0 
Összes 3171 eset 

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

Vezető családgondozó óvodapedagógus, egészségfejlesztő 
mentálhigiénikus, családkonzulens 

Családgondozó szociális munkás, mediátor 
Családgondozó szociálpedagógus 
Családgondozó szociálpedagógus, bűnmegelőzési szervező 

(Gyes) 
Gyermek és ifjúságvédelmi 
ügyintéző 

gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző 
 

 
A Gyermekjóléti Szolgálat eddigi működése alatt azon igyekezett, hogy valamennyi 
társintézménnyel megfelelő kapcsolatot alakítson ki. Széleskörű feladatellátásunkkal 
összhangban szélesítettük kapcsolatrendszerünket is. Ma már elmondhatjuk, hogy 
minden területen jól működő szakmai kapcsolatokkal rendelkezünk, a kapcsolattartás 
folyamatos.  
 
A kistérségi feladatellátás keretén belül is jól funkcionáló kapcsolatrendszert 
alakítottunk ki a települési önkormányzatokkal is. Feladat ellátási kötelezettségünkből 
eredően működési területünkön rendszeres a kapcsolattartás valamennyi oktatási és 
nevelési intézménnyel, illetve az ifjúságvédelmi felelősökkel.  
 
A Gyermekjóléti Szolgálatra vonatkozó 2015. évi költségvetés 

adatok e.Ft-ban 

Tervezett költségek Tényleges 
költségek 

Eltérés  
(Terv-Tény) 

Normatíva 4.749  
Kiegészítő normatíva 2.773 
Önkormányzati támogatás: 5.000 
Normatíva összesen 12.522  
Személyi juttatás 10.087 10.821 + 734 
Nem rendszeres szem. jutt. 0 1164 1164 
Közlekedési költségtérítés 147 147 0 
Járulék 2723 3022 + 299 
Dologi kiadás 737 3183 2446 
Működési kiadás 13694 18337 4643 

 
 
A gyermekjóléti szolgálat működtetése az Önkormányzat kötelező feladatai közé 
tartozik. A feladat ellátására az intézmény a 2015. költségvetési évben 
önkormányzati támogatást 5 000 000 Ft. értékben kapott.  
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy kapcsolatrendszerünk 
minden területen kielégítő és szakmailag színvonalas. Az információk áramlása kellő 
időben és megfelelő módon történik, mely nagymértékben segíti mindannyiunk 
hatékony és eredményes munkavégzését.  
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Az Edelényi Szociális Szolgáltató Központnak 2016. január 1. napjától két 
szolgáltatása (családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat) tekintetében 
jelentős szervezeti és szakmai k ihívásnak kellett megfelelnie: 

• A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálása 
• Család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok k ialakítása  

 
SZERVEZET ÉS FELADATOK 
 

CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
KÖZPONT 

CSALÁD-ÉS GYERMKEJÓLÉTI 
KÖZPONT 

• Információnyújtás 1. HATÓSÁGI TEVÉKENYSÉGHEZ 
KAPCSOLÓDÓ FELADATOK 
(védelembe vétel, ideiglenes 
hatályú elhelyezés, nevelésbe 
vétel, utógondozás) 

• Jelzőrendszer működtetése • Közreműködés hatósági 
intézkedésben (javaslattétel, 
esetmenedzselési feladatok) 

• Kríziskezelés • Esetmenedzselés, támogatás a 
családjából kiemelt gyermek 
visszahelyezése érdekében 

• Ellátásokhoz hozzáférésben 
segítés- közvetítés  

Természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz 
történő hozzáférésben segítő szolgáltatás 

• Utógondozói munka 

• Prevenció, szabadidős programok 
szervezése 

• Szociális diagnózis készítés, 
szükséglet felmérés (2017-től 
kötelezően) 

• Szociális segítő tevékenység 
(klasszikus családgondozás) 

2. SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 

• Általános tanácsadás (szociális, 
életvezetési, mentális, háztartási-
gazdálkodási) 

•  kapcsolatügyelet 
• készenléti ügyelet – telefonos 

segítő munka 
• Csoportmunka 
• Egyéni-és csoportos 

készségfejlesztés 

• Utcai, lakótelepi szociális munka 
(ha a helyi viszonyok indokolják) 

• Kórházi szociális munka (ha a helyi 
viszonyok indokolják 

• Közösségfejlesztés • Jogi tanácsadás 
• Pszichológiai tanácsadás 

• Folyamatos kapcsolattartás és 
együttműködés a járásszékhelyen 
működő család-és gyermekjóléti 
központtal 

• Családkonzultáció, családterápia 
• Mediáció 
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A gyermekek veszélyeztetésének, bántalmazásának megakadályozása érdekében a 
gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés teljes integrációja valósul meg, melynek 
keretében a gyermekvédelem első védvonala, a gyermekjóléti szolgáltatás 
megerősítése révén méltányos és igazságos feladatmegosztás alakul ki a települések 
és a járások között, és a gyermekjóléti szolgáltatások teljes köre hozzáférhető lesz a 
lakosság számára.  
 
Az Szt. 2015. január 1-jétől már előírta, hogy családsegítés csak gyermekjóléti 
szolgáltatással egy szolgáltató keretében hozható létre. A gyermekjóléti szolgáltatás 
megerősítése irányába a következő lépésként a családsegítés csak gyermekjóléti 
szolgáltatással integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – 
működhet: települési szinten a család- és gyermekjóléti szolgálat, járási 
szinten a család- és gyermekjóléti központ keretében.  
 
Ennek alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ a volt 
családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás bázisán, annak erőforrásai hatékonyabb 
elosztásával, kötelező önkormányzati feladatként jön létre.  
Az integrációból fakadó feladatok ellátása rendszeren belüli erőforrás 
átcsoportosítással történhetett meg.  
 
Az új feladatmegosztás a következők szerint alakul:  

• a települési önkormányzatok feladatkörében maradt a lakóhely szintű 
minimumszolgáltatások, általános segítő feladatok biztosítása. Közös 
önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti település biztosítja 
a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen;  

• a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló 
tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a 
járásszékhelyek települési önkormányzataihoz került. A járásszékhely 
településen működő szolgáltató illetékességi területe a hatósági feladatokhoz 
kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciális szolgáltatások vonatkozásában 
kiterjed a járást alkotó települések lakosságára.  

 
Az új feladatmegosztás fokozott együttműködés kialakítását követeli meg a 
szolgálatok és a központok között, valamint a központok részéről szakmai 
támogatás nyújtását írja elő a Gyvt. a szolgálatok irányába.  
 
 

Edelény, 2016. április 11. 

 

Horváthné Ipacs Katalin 
                                                                    intézményvezető 
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5./ Napirendi pont tárgya: 
 
Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester az előterjesztést vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy gyakorlatilag a hatósági ága a 
gyermekvédelemnek, ami a hivatalon belül folyik 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                              12/2016.(V.30.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 

 Abod Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 
megtárgyalta a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
szóló  beszámolót és az alábbi döntést hozza: 

 
1. Abod  Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 

(a továbbiakban: Képviselő-testület) – az 1997. évi 
XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján - a 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót 
a határozat mellékleteként elfogadja. 
 

2. Képviselő-testület elrendeli a beszámoló megküldését a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. 

 
Határidő:  azonnal, illetve 2016. május 31. 
Felelős:    polgármester, jegyző 
Értesül:  Kormányhivatal, osztályok 
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Melléklet a 12/ 2016.(V.30.) határozathoz 
 
 
 

 
BESZÁMOLÓ 

 
A JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ GYERMEKVÉDELMI 

FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL,  
ÉS A GYERMEKEK PÉNZBELI TÁMOGATÁSÁRÓL 

 
 
A gyermekvédelemi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. 
(IX.10.) Kormányrendelet szerint a helyi önkormányzat a gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról átfogó értékelést készít az alábbi tartalmi elemekkel: 
 

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

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások  
biztosítása: 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 
száma, kérelmezőkre vonatkozó általános adatok, elutasítások 
száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő k iadás nagysága, 

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

- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben 
részesülőkre vonatkozó stat isztikai adatok  

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások bemutatása 

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

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

4.  A felügyelet i szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen 
végzett szakmai  ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a 
gyermekjólét i és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők  
ellenőrzősének alkalmával tett megállapítások bemutatása. 

5.  Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai 
alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a 
problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi 
prevenciós elképzelések). 
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6.  A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben 
a településen készült i lyen program), valamint a gyermekkorú és a 
fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett 
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása. 

7.  A települési önkormányzat és a civil szervezetek között i 
együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások vesznek 
részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős 
programok, drogprevenció stb.) 

 
A gyermekvédelmi támogatások felépítése: 
 

1. Pénzbeli és természetbeni ellátások: 
 

a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
b. a gyermektartásdíj megelőlegezése, 
c. az otthonteremtési támogatás, 

 

2. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátások: 
 

a. a gyermekjóléti szolgáltatás, 
b. a gyermekek napközbeni ellátása, 
c. a gyermekek átmeneti gondozása. 

 

3. A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi 
szakellátások: 

 

a. az otthont nyújtó ellátás, 
b. az utógondozói ellátás, 
c. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. 

4. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 
intézkedések: 

 

a. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása 
b. a védelembe vétel, 
c. a családbafogadás, 
d. az ideiglenes hatályú elhelyezés, 
e. a nevelésbe vétel, 
f. a nevelési felügyelet elrendelése, 
g. az utógondozás elrendelése, 
h. az utógondozói ellátás elrendelése, 
i. 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  
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő 
vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes 
települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál vagy 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 

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 570.000-
Ft),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 1-
jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában, illetve ha a tárgyév november 1-jén 
fennáll, a tárgyév november hónapjában természetbeni támogatást nyújt 
fogyasztásra kész étel, ruházat,valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-
utalvány formájában.(2015. évben 5.800- Ft/gyermek) 

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos intézkedések  
2015. évre vonatkozóan 

 

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

34 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kérelem 
elutasítása 

4 

Megszüntetés 33 
 
Pénzbeli ellátás: 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult után a gyermek 
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha 

a) a gyermek tartására köteles, és 
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságokban, balett 

művészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan 
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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 

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 Számbeli adatok 
Pénzbeli ellátásban részesülő gyámok száma 0 

Pénzbeli ellátásban részesülő gyermekek száma 0 
Megszüntetés 0 

 
 
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 
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aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres 
szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 
16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a 
munkaügyi központ- (az alacsony foglalkoztatottság fennállását az eljáró hatóság 
ellenőrzi) 

- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során 
felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy 
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan 
biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek- (elégtelen 
lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény az integrált településfejlesztési stratégia, 
illetve ennek hiányában környezettanulmány által megállapítható. ) 

 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében fenti 
három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; 
elégtelen lakókörnyezet, lakókörülmény) legalább kettő fennáll. 
 
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
elbírálásával egyidejűleg kérelemre-külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra- megállapítja a gyermek 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.  
 

Abod  Község területén 2015. évben 7 gyermek esetében került megállapításra a 
halmozottan hátrányos helyzet, illetve hátrányos helyzet megállapításra nem került 
sor. 
 

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, 
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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.  
 
 

Óvodáztatási támogatással kapcsolatos intézkedések 
2015. évre vonatkozóan  

 
 

Feladat megnevezése Számbeli adatok  
Óvodáztatási támogatás megállapítása 0 

Óvodáztatási támogatásban részesülő családok száma  0 
Óvodáztatási támogatásban részesülő gyermekek 

száma 
0 

Elutasítások száma 0 
Megszüntetések száma 0 

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 9/2013IV.22/ számú rendeletét, amely 2015. február 28. napjáig volt 
hatályba, míg a másik rendelet, amely a korábbi hatályon kívül helyezésével 2015. 
március 1. napján lépett hatályba a 4/2015 (II.27./ önkormányzati rendelet. 
 
Abod Községben a beszámolási időszakra vonatkozóan fiatal felnőtt, illetőleg 
gyermekek támogatására nem került sor. 
 

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 részesülhetett a 
támogatásban, mely 32 fő étkeztetését jelentette. Az étkezést 43 illetve 55 napon át 
lehetett biztosítani, de az étkező és az iskola nyári kötelező festésére tekintettel az 
ellátás 43 napig volt biztosítva. 
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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 teljes egészében 
felhasználtuk. 

 
Törvényességi vizsgálatok: 
Az értékelési időszakban törvényességi vizsgálat lefolytatására nem került sor. 

 
Demográfiai mutatók: 
 

A település demográfiai mutatója az alábbiak szerint alakult Abod Községben 2015. 
december 31-re vonatkozóan 
 

Korosztályok Férfi Nő Lakosok száma 
összesen  

0-18 év  24  27 51 
19-23 év 10 7 17 
24-35 év 24 13                 37 
36-50 év 22 19                 41 
51-60 év 13         12 25 
61 felett         24 35 59 

Összesen: 117         113                 230 
 
 
 
 
Abod, 2016. május 24.   

Vártás József 
jegyző 

 
 
6./ Napirendi pont tárgya: 
 
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési jelentésének 
elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a napirendet vitára bocsátja. 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy a jogszabály kötelezővé teszi, hogy 
zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elfogadja a belső ellenőrzési éves 
jelentést is, itt az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal az, aki elkészítteti a három 
település, és 6 nemzetiségi önkormányzatnak az éves beszámolóját, ezért szerepel 
egy jelentésben, beleépítve az adott ellenőrzést is. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
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Rescsánszki Bertalanné polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                              13/2016.(V.30.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi 
belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Edelényi 
Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési 
jelentését a határozat mellékleteként e l f o g a d j a. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok, belső ellenőr 
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Melléklet a 13/ 2016.(V.30.) határozathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDELÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 
 
 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS  
 

2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Készítette:     Jóváhagyta: 
 
Edelény, 2016. február 15.    Edelény, 2016. április 14. 
 
 
 
Pachmanné Tóth Anita     Vártás József 
belső ellenőrzési vezető                           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.  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/130629/tvalid/2016.1.1./tsid/1536
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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 Képviselő-
testülete a 160/2015. (XI.26.) határozatával fogadta el. 
 

Kimutatás a 2015. évben végzett ellenőrzésekről 
 

Tárgy 
 

Ellenőrzött szervezet 
Cél Módszer 

1. Az élelmezési 
feladatellátás és térítési díj 
beszedés 
 
Művelődési Központ, 
Könyvtár és Szekrényessy 
Árpád Múzeum 

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

A szabályzatok, 
dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

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

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

A szabályzatok, 
dokumentumok, 
nyilvántartások 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

3. A kötelező gazdálkodási 
szabályzatok meglétének 
tárgyában lefolytatott 
8/2013. számú ellenőrzés 
utóellenőrzése 
 
Edelényi Közös 
Önkormányzati Hivatal 

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

Szabályzatok tételes 
ellenőrzése 

4. A házipénztár-kezelés 
tárgyában lefolytatott 
1/2014. számú ellenőrzés 
utóellenőrzése 
 
Abod Község 
Önkormányzata 

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

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

5. A házipénztár-kezelés és 
a kötelezettségvállalások 
kezelése tárgyában 
lefolytatott 3/2013. számú 
ellenőrzés utóellenőrzése 
 

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

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

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

7. A szabályozottság 
ellenőrzése  
 
Edelényi Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
 

A szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

A szabályzatok elemzése, 
értékelése 

8. A szabályozottság 
ellenőrzése  
 
Edelényi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat 
 

A szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak  
megfelelő szabályzatok útján 

A szabályzatok elemzése, 
értékelése 

9. A 2013. évi 
közfoglalkoztatás tárgyában 
lefolytatott 5/2014. számú 
ellenőrzés utóellenőrzése 
 
Edelényi Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat 

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

A bizonylatok, 
dokumentumok, 
elszámolások tételes 
vizsgálata 

10. A szabályozottság és a 
bizonylati rend kialakítása 
 
Abodi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

A szabályszerű gazdálkodás 
biztosítása a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő 
bizonylatok és bizonylati rend 
kialakítása útján 

A szabályzatok elemzése, 
értékelése, a bizonylatok 
szúrópróbaszerű vizsgálata 

11. A falugondnoki 
gépjármű üzemeltetése 
 
Szakácsi Község 
Önkormányzata 

Annak megállapítása, hogy a 
gépjárműhasználat és az 
üzemanyag elszámolások 
megfelelnek-e a pénzügyi és a 
jogi szabályozásnak, illetve a 
belső szabályzatokban 
foglaltaknak 

A menetlevelek és 
üzemanyag-elszámolások 
tételes ellenőrzése 

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

A Kft. gazdaságos, hatékony és 
szabályszerű működtetése, a 
pénzforrások felhasználása 
szabályszerűségének biztosítása, 
a készletgazdálkodás 
szabályszerű biztosítása, az 
ingatlanok kezelésének, bérleti 
díjak szabályszerű beszedésének 
biztosítása 
 

Mintavétel, szükség esetén 
tételes vizsgálat 
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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.  
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Tartalmát tekintve megfeleltek a Bkr. 39. §-ában foglaltaknak. A jelentésekben tett 
megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak, az ellenőrzöttekkel a tervezetek 
egyeztetése megtörtént, a megállapításokra észrevételt nem tettek. A feltárt 
hiányosságok megszüntetése érdekében tett javaslatok úgy kerültek 
megfogalmazásra, hogy azok világosak, lényegre törőek legyenek, a későbbi 
teljesítés ellenőrizhető legyen.  

I/1/b. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy 
hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 

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 

Ellenőrzés során tett megállapítás (ok) Esettípus Státusz 

Szakácsi Község 
Önkormányzatánál 
a falugondnoki 
gépjármű 
üzemeltetésének 
soron kívüli 
ellenőrzése 

- 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 
üzemanyag-elszámolásokat a falugondnok nem 
megfelelően készítette el 

Büntető 
eljárás 

A feljelentés 
megtörtént, 
a nyomozás 
folyamatban 
van. 

A 
falugondnok 
a 3.000 Ft-
ot 
visszafizette. 
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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.  
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Az ellenőr tevékenységét – a szerződés keretein belül - közvetlenül az önkormányzati 
hivatal jegyzőjének alárendelten végezte, a jelentéseket közvetlenül neki küldte meg. 

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

Az ellenőrzési tevékenység során a belső ellenőr tekintetében a Bkr. 20. §-ában 
foglalt összeférhetetlenség nem állt fenn, az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtása 
biztosított volt. 
 
I/2/d) A 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. 
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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.  
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 
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tartozó megállapítások, hanem valamennyi ismertetésre kerül. Ezáltal jobban 
érvényesül az átláthatóság biztosítása és a közpénzek felhasználásának hatékony 
elősegítése, valamint a nyilvánosság megteremtése a választópolgárok számára. A 
beszámoló megtárgyalása lehetőséget ad az önkormányzatok és társulások, valamint 
a hozzájuk tartozó költségvetési szervek ellenőrzési megállapításainak összegzésére, 
értékelésére. 
 
 
1. 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.  
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• 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. 

• 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 táplálkozás-
egészségügyi 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 
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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.  
• 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 
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• 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 

• 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 
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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 
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 Önköltségszámítási 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 
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keretében, melyet a polgármester és a jegyző hagytak jóvá, ahhoz megismerési 
záradék készült. A feladatot megfelelően végrehajtották. 

 
Javaslatok: - 
 
3. Abod Község Önkormányzatánál a házipénztár-kezelés tárgyában 

lefolytatott 1/2014. számú ellenőrzés utóellenőrzése 
 
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 
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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.  

• 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. 
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• 2014. évtől a pénztárbizonylatokat az alapbizonylatokkal együtt megfelelően 
lefűzik, így megvalósult az alapbizonylat lyukasztással történő érvényesítése. 

• 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 
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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. 

• 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. 
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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) 

• 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.  
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• 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 

 
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 
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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 
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 COFOG-
on 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 
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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.  

 
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  
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• 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 

 
10. Szakácsi Község Önkormányzatánál a falugondnoki gépjármű 

üzemeltetésének soron kívüli ellenőrzése 
 
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 
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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 
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, 
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• 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. 
 
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 
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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.  

• 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.  
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• 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 
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. 
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• 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 szabályzat-
megismerési nyilatkozatukat, megbízásukat szükséges csatolni a szabályzathoz 

• A Házipénztár Kezelési Szabályzatot szükséges kiegészíteni a pénztárellenőri 
jogkörrel kapcsolatos szabályokkal.  

• A Házipénztár Kezelési Szabályzatban meg kell határozni a pénztár átadás-
átvételének 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.  
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• 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). 

• 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 
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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 
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.  
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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.  
 
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.  
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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. 
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 képviselő-
testületi 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.  
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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. 
 
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. Létszám és erőforrás 
2. Ellenőrzések 
3. Tevékenységek 
4. Intézkedések megvalósítása  
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Létszám és erőforrás

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 110,0 80,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0

I. Összesen (1-11) 40,0 70,0 40,0 70,0

1 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 10,0 10,0 10,0 10,0

2 Edelény Város Önkormányzata 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Abod Község Önkormányzata 5,0 5,0 5,0 5,0

4 Szakácsi Község Önkormányzata 0,0 10,0 0,0 10,0

5 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 5,0 5,0 5,0 5,0

6 Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató 
és Intézményt Működtető 

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

7 Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0 5,0

8 Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0 5,0

9 Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat

5,0 5,0 5,0 5,0

10 Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0 5,0

11 Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,0 20,0 0,0 20,0

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 20,0 20,0 20,0 20,0

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum

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

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 0,0 0,0

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

státusz (fő)6
betöltött 

státusz (fő)7
embernap

Belső ellenőr 
közszolgálati 

jogviszonyban1

Saját 
erőforrás 

összesen2

Adminisztratív 
személyzet5

státusz (fő) betöltött 
státusz (fő)

1. számú melléklet

Erőforrás 
összesen

embernapembernap

Külső 
erőforrás 

összesen4

fő

Külső 
szolgáltató3
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Ellenőrzések

terv1 tény2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 110,0 80,0 110,0

I. Összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 70,0 40,0 70,0
aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2 Edelény Város Önkormányzata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Abod Község Önkormányzata 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4 Szakácsi Község Önkormányzata 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0
5 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató 
és Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Társulás

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

7 Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
8 Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
9 Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0

10 Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0
11 Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0
b) Soron kívüli ellenőrzések6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0

aa) Saját szervezetnél 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum

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

aa) Saját szervezetnél 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

db saját ellenőri 
nap

Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés

db saját ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap

2. számú melléklet

külső ellenőri 
nap

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

ellenőri nap

Ellenőri 
napok 

összesen

külső ellenőri 
nap

Ellenőrzések összesen
Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

Szabályszerűségi ellenőrzés  

saját ellenőri 
nap3

külső ellenőri 
nap4db külső ellenőri 

nap
saját ellenőri 

nap
külső ellenőri 

nap

Pénzügyi ellenőrzés Utóellenőrzés7

db saját ellenőri 
nap

külső ellenőri 
nap

Rendszerellenőrzés

db
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Tevékenységek

terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 0,0 0,0 80,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0 0,0 13,0 15,0 0,0 0,0 95,0 128,0 95,0 128,0

I. Összesen 0,0 0,0 40,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 0,0 0,0 13,0 15,0 0,0 0,0 55,0 88,0 55,0 88,0
aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 10,0 10,0 2,0 3,0 13,0 15,0 25,0 28,0 25,0 28,0
2 Edelény Város Önkormányzata 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Abod Község Önkormányzata 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
4 Szakácsi Község Önkormányzata 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0
5 Edelényi Kistérség Többcélú Társulása 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

6
Edelény és Környéke Szociális 
Szolgáltató és Intézményt Működtető 
Intézményfenntartó Társulás

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

7 Edelényi Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

8 Edelényi Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

9 Edelényi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

10 Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

11 Szakácsi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat

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

ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum

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

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

külső ellenőri 
nap

embernap

Edelényi Közös Önkormányzati 
Hivatal

saját embernap
külső 

embernap7 saját embernap

KépzésTanácsadás

saját 
embernap5

külső 
embernap6 külső embernapsaját ellenőri 

nap

3. számú melléklet

Saját kapacitás 
összesen3

saját embernap

Ellenőrzések összesen1

külső 
embernap

Külső kapacitás 
összesen4

Kapacitás 
összesenEgyéb tevékenység2
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Előző év(ek)ről 
áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 
intézkedések3

 Ebből 
végrehajtott4

Megvalósítási 
arány

%
Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 
összesen (I.+II.) 14,0 47,0 61,0 100,0

I. Összesen 0,0 47,0 47,0 100,0
1. Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal
2. Edelény Város Önkormányzata
3. Abod Község Önkormányzata
4. Szakácsi Község Önkormányzata
5. Edelényi Kistérség Többcélú Társulása

6.
Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és 
Intézményt Működtető Intézményfenntartó 
Társulás

7. Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
8. Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
9. Edelényi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

10. Abodi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
11. Szakácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
12. Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 0,0 47,0 47,0 100,0

II. Irányított szervek összesen 14,0 0,0 14,0 100,0
1. Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde

2. Művelődési Központ, Könyvtár és 
Szekrényessy Árpád Múzeum

3. Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 14,0 0,0 14,0 100,0

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal

Intézkedések megvalósítása

db5

4. számú melléklet
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7./ Napirendi pont tárgya: 
 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat 
benyújtásáról 
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy ez a pályázat Belügyminisztérium által kiírt 
pályázat, amelyre a tavalyi évben is pályáztak, akkor sajnos nem kaptak támogatást. 
Reméli, hogy az idén sikeresebb lesz a pályázat, és ugyanarra pályáznak, mint a 
tavalyi évben, tehát járdára, útfelújításra. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
 
 

ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                              14/2016.(V.30.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatását célzó pályázat benyújtásáról 

 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó 
pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést és a következő döntést 
hozza: 
 

1.) Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Képviselő-testület) pályázatot nyújt be a helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterek által 
közösen hirdetett - a Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: 
költségvetési törvény) 3. melléklet II. 3. pont a), b) és c) pontok 
szerinti - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra. 
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2.) A pályázat az alábbi alcélok megvalósítására irányul: 

• c) alcél (útfelújítás): Petőfi, Magyar, Tóth Á. utak 
útburkolat és Tóth Á., Magyar utcákban járdaburkolat 
felújítása. 

3.) Képviselő-testület nyertes pályázat esetén jóváhagyja az 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések megvalósítását 
célzó pályázat teljes körű megvalósítását. 

4.) A pályázat teljes költségvetését bruttó 14.999.640,- Ft 
összegben jóváhagyja. A pályázati felhívás alapján a támogatás 
intenzitása 85%.  

5.) Képviselőtestület a pályázathoz szükséges bruttó 2.249.947,- 
Ft önerőt a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja. 

6.) Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok 
megtételére, nyertes pályázat esetén a projekt megvalósítására, 
valamint a pályázat műszaki tartalmának végelegesítése során a 
kerekítésekből adódó esetleges 4.) és 5.) pontban jelölt összegek 
módosítására. 

Határidő: június 02., illetve a hiánypótlási határidő lejárta 
Felelős: polgármester 
Értesül: osztályok 

 
 
8./ Napirendi pont tárgya: 
 
Fejlesztési támogatás igényléséről  
Előadó: polgármester 
 
(Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Vártás József jegyző elmondja, hogy az adósságkonszolidációban nem érintett az 
önkormányzat, amikor a hivatal épületének az első felét csinálták. Tavaly is 
próbálkoztak a központi fűtés kiépítésére támogatást szerezni, az idén is 
megpróbálják. Úgy gondolja, hogy most nagyobb az esély mint tavaly. 
 
Berkesi László Miklós Ügyrendi Bizottság elnöke ismertette a bizottság javaslatát, 
mely szerint az előterjesztés határozati javaslatát elfogadásra javasolja. 
 
Rescsánszki Bertalanné polgármester a határozati javaslat elfogadását szavazásra 
bocsátja. 
 
A képviselő-testület a javaslatot – 5 fő képviselő döntéshozatalban való részvételével 5 
igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta, majd meghozta az alábbi 
határozatot: 
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ABOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
                              15/2016.(V.30.) H A T Á R O Z A T A 
 

Tárgy:  Fejlesztési támogatás igényléséről 
 
Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Fejlesztési támogatás igényléséről szóló előterjesztést és az alábbi 
döntést hozza: 
 
1. Abod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter által az 
adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok 
fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat keretében támogatási 
igénylést nyújt be a Belügyminisztériumhoz. 

2. Képviselő-testület a fejlesztési támogatást az alábbi célokra igényli: 

Községháza épületének fűtéskorszerűsítése: a jelenlegi 
egyedi helyiségenkénti kályhák helyett központifűtés-rendszer 
kiépítése az épületben úgy, hogy a községháza épületében lévő 
közösségi terem, könyvtárszoba és orvosi rendelő is csatlakoztatva 
legyen a rendszerre. 

3. Igényelt támogatás összege: 2.950.000 forint. 
 

4. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénylés 
benyújtására, támogatott igénylés esetén a támogatás 
felhasználáshoz szükséges kötelezettségvállalásokra.  

 
Határidő: igénylésre: 2016. szeptember 1. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 

 
Rescsánszki Bertalanné polgármester, mivel más hozzászólás, javaslat nem hangzott 
el, megköszönte a képviselő-testület megjelenését és az ülést bezárta.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Vártás  József  Rescsánszki Bertalanné  
      jegyző                  polgármester 
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